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АЛҒЫ СӨЗ ОРНЫНА

Пошта байланысының қызметкерлері мен оқырман қауымның назарына ұсынылып 
отырған бұл “Қазақша-орысша жəне орысша-қазақша сөздік” мемлекеттік тілдің пош-
та жəне пошта-жинақ қызметі мен байланыс саласында қолданылу аясын кеңейту мақ-
са тын көздейді. Сөздікті құрастыру барысында халықаралық пошта терминдері, Қа зақ-
стан Республикасының “Қазпошта туралы” заңындағы, Дүниежүзілік пошта ұйы мы ның 
нормативтік-құқықтық құжаттарындағы термин сөздер мен ұғымдар іріктелді, ха лық ара-
лық пошта терминдері мен əлемдік пошта тарифтері де жинақталып, олардың мем ле кет тік 
тілдегі баламасы берілді, сондай-ақ, пошта байланысы саласының жəне онымен са бақ тас 
салалардың терминдері, атап айтқанда, пошта-жинақ саласында жиі қолданылатын қар-
жы, банк жəне заң терминдері де енгізілді. Бұған қоса “Қазпошта” ААҚ-ның құ ры лым дық 
бө лім ше ле рі ұсынған терминдер мен сөз тіркестері де бастан-аяқ електен өткізіліп, көбі 
қай та аударылды. Сөздіктің соңында пошта терминдерінің қысқартылған атаулары жəне 
қыз мет бабындағы құжаттарда жиі қолданылатын бірқатар қысқарған терминдер бе ріл ді.
Сөздіктің құрылымы жайында айтар болсақ, “Қазақша-орысша сөздіктегі” термин-

дер мен терминдік сөз тіркестері қазақ тілінің əліп би лік жүйесімен берілді, ал “Орысша-
қазақша сөздік” бөліміндегі терминдер орыс тілінің əліпбиі тəртібімен орналастырылды. 
Əр “Сөз дік тің” алдында тиісті тілдің əліпбиі берілді. Пошта тарифтерінің тізбесі осы 
тарифтерді қабылдап, бекіткен Дүниежүзілік конвенциялар мен ке лі сім дер бойынша 
топтастырылып, орыс тілінің əліпбилік ретіне кел ті ріл ді. Сондай-ақ қысқарған атаулар 
бөлімінің терминдері де орыс ті лі нің əліпбиіне түсірілді.

Сүлеймен Рахымжанұлы, 
кəсіпқой сөздік түзуші, журналист, 

Баспа жəне полиграфия  ісінің қайраткері



4

ҚАЗАҚША-ОРЫСША СӨЗДІК

ҚАЗАҚ ƏЛІПБИІ

Аа Ққ Фф
Əə Лл Хх
Бб Мм Һһ
Вв Нн Цц
Гг Ңң Чч
Ғғ Оо Шш
Дд Өө Щщ
Ее Пп Ъъ
Ёё Рр Ыы
Жж Сс Іі
Зз Тт Ьь
Ии Уу Ээ
Йй Ұұ Юю
Кк Үү Яя
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А
@ таңба, айқұлақ таңба - знак @
абайлағыштық, сақтанғыштық - предусмотритель-
ность 

“Абайлаңыз” - “Осторожно”
“Абайлаңыз. Бал арасы. Күн көзінде ұсталмасын. 
Мал дəрігерінің куəлігі бар” - “Осторожно. 
Пчелы. На солнце не держать. С ветеринарным 
свидетельством”

абайсыздық - неосторожность 
абандон туралы хабарлама - уведомление об абандоне 
абаттандыру - благоустройство
аббревиатура - аббревиатура
абзац, азатжол - абзац
абонемент - абонемент
абонемент беру - абонировать
абонементтік ақы, абонемент ақысы - плата 
абонементная (абонементская) 

абонементтік жəшік - абонементный ящик
абонементтік карточка - карточка абонементная 
абонент - абонент
абонент байланысы - абонентская связь 
абонент желісі - абонентская сеть 
абонент қорабы - абонентская коробка 
абонент орны - абонентский пункт 
абоненттік пошта жəшігі - абонентский почтовый ящик
абоненттік ақы - абонентная плата
абоненттік берешек - абонентная задолженность
абоненттік бөлім - абонентный отдел 
абоненттік жəшік (а/ж) - абонентский ящик (а/я)
абоненттік қол жетімді желі - сеть абонентского 
доступа 

абоненттік пошта жəшігі - абонентный почтовый ящик
абоненттік телефон желісі - абонентская телефонная 
линия

абоненттік шкаф - абонентский шкаф
абсентеист-меншіктенуші, сырттан меншіктенуші - 
собственник-абсентеист 

абсентеистік меншік, сырттағы меншік - 
собственность абсентеистская 

абсолюттік баға - абсолютная цена 
абсолюттік мекенжайға жіберу - абсолютная адресация 
абсолюттік пайда, шектеусіз пайда - абсолютная 
прибыль

абсолюттік тыйым салу, шектеусіз тыйым салу - вето 
абсолютное 

абырой мен қадір-қасиет - честь и достоинство 
абыроймен - с честью 
абыройын қолдау - поддержка чести 
аваль, кепілхат - аваль 
авальдау‚ кепілдендіру (авальды ресімдеу) - 
авалирование 

авальшы, кепілгер - авалист 
аванс, алғытөлем - аванс
аванс (алғытөлем) алу - получатель аванса 
аванс (алғытөлем) беру - авансирование

аванс (алғытөлем) өтелді - аванс погашен 
аванс (алғытөлем) сомасы - сумма аванса 
аванс (алғытөлем) төлеу туралы ескертпе - оговорка о 
выплате аванса 

аванс (алғытөлем) түрінде төленген пайыздар - 
проценты, выплаченные авансом 

аванс (алғытөлем) түрінде төлеу - платить авансом 
аванс (алғытөлем)-кепіл ақша - аванс-задаток 
аванс түрінде, алғытөлем түрінде - авансом, в виде 
аванса 

авансқа алған соманың қалдығы, алғытөлемдік 
соманың қалдығы - остаток авансовой суммы 

“аванспен” есепке алу, “алдын ала” есепке алу - учет 
“авансом” 

аванспен төленген сақтандыру жарнасы - уплаченный 
авансом страховой взнос 

аванспен төленетін - оплачиваемый авансом 
аванспен төлеу - оплата авансом 
авансты (алғытөлемді) аудару - перевод аванса 
авансты (алғытөлемді) табыстау - передача аванса 
авансты қайтармау - невозврат авансов 
аванстық ауыстыру - перенос авансовый 
аванстық есептерді тексеру, алғытөлемдік есептерді 
тексеру - ревизия авансовых отчетов 

аванстық жарна, алғытөлемдік жарна - взнос 
авансовый 

аванстық жеткізілім, алғытөлемдік жеткізілім - 
поставка авансовая 

аванстық кітапша - авансовая книжка
аванстық қолхат - авансовая расписка
аванстық (алғытөлемдік) несие - авансовая ссуда 
аванстық (алғытөлемдік) өтем - авансовое покрытие 
аванстық шот, алғытөлемдік шот - счет авансовый 
авансыланған капитал - авансированный капитал 
авансыланған кредит - авансированный кредит 
авансыланған қаражат, алғытөлемдік қаражат - 
средства авансированные 

авансыланған төлем - платеж авансированный 
авансыланған шығыс - расходы авансированные
авансылау, алғытөлем төлеу - авансирование 
авансылық төлем - платеж авансовый 
авантитул - авантитул
авантюра, арандату - авантюра
авиа, əуе - авиа
авиажеделхат - авиадепеша
авиажеделхатқа берілетін артықшылық - приоритет, 
предоставляемый авиадепешам

“Авиажеделхаттар” атты өткізу жүкқұжаты - 
накладная сдачи “Авиадепеши”

авиажеделхаттардың дайындамасына арналған 
хатқалта - конверт для заделки авиадепеш

“Авиажеделхаттар жəне S.A.L.” атты салмақтық 
тізімдеме - весовая ведомость “Авиадепеши и S.A.L.”

авиажелі - авиалиния
авиажөнелтім - авиаотправление

АВИАЖӨНЕЛТІМ
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авиажүк құжаты - авианакладная 
авиакомпания - авиакомпания
авиакөлік жүкқұжаты - авиагрузовая накладная
авиакөлікпен жеткізу - доставлять авиатранспортом 
авиакөлікпен жөнелту - отправка авиатранспортом 
авиакөлікпен тасымалдау - перевозить 
авиатранспортом 

авиақапқа жапсырылатын құлақша - ярлык для 
авиамешка

авиамен, əуемен - по авиа
авиапошта - авиапочта
“Авиапошта” атты бөлек шот - отдельный счет 

“Авиапочта”
авиапошта жөнелтімінің түбіртегі - квитанция 
авиапочтового отправления 

авиапошта қашықтығы - авиапочтовое расстояние
авиапошта қызметтерінің жалпы (ортақ) тізімі (CN 

68 тізімі) - общий список авиопочтовых служб (список 
CN 68)

авиапошта маркасы - авиапочтовая марка
авиапоштамен жеткізу - доставка авиапочтой, 
доставлять авиапочтой

авиапоштамен жеткізілген хат - письмо авиапочтой 
авиапоштамен жолдау - посылать авиапочтой 
авиапоштамен жөнелту - отправка авиапочтой, 
отправлять авиапочтой

авиапоштамен жөнелтілген ақша - денежные 
отправления авиапочтой 

авиапоштамен жөнелтілген ақша тапсырмасы - 
денежное поручение авиапочтой 

авиасəлемдеме, əуесəлемдеме - авиапосылка
“авиасəлемдемелер” атты авиасəлемдемелік карта - 
авиапосылочная карта “авиапосылки”

“авиасəлемдемелер” атты тиесілі соманың 
тізімдемесі - ведомость причитающихся сумм 
“авиапосылки”

авиасəлемдемелер жазылған жеделхат жапсырмасы - 
ярлык депеши с авиапосылками

“Авиасəлемдемелер” кестесі - таблица “Авиапосылки”
авиатасымалдың құны - стоимость авиаперевозки
авиатасымалмен байланысты шығыс - расходы, 
связанные с авиаперевозкой

авиахат-хабар - авиакорреспонденция
авизо, растама - авизо 
авизо бөлімі - отдел авизо 
авизо жолдау - направление авизо 
авизо жіберу - высылка авизо 
авизоланған аккредитив, расталған аккредитив - 
аккредитив авизованный 

авизоланған (растама берілген) тратта - авизованная 
тратта 

авизолау, растау - авизировать 
авизолау туралы өкім - распоряжение об авизовании 
автобаза - автобаза
автобанк сертификаты - сертификат автобанка 
автография - автография
автожол жүкқұжаты - автодорожная накладная
автокөлік - автотранспорт 

автокөлік жолаушыларын жазатайым уақиғалардан 
сақтандыру - страхование пассажиров автотранспорта 
от несчастных случаев 

автокөлік иелерінің азаматтық жауапкершілігін 
сақтандыру - страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспорта 

автокөлік құралы - автотранспортное средство
автокөлікпен қамтамасыз ету - автотранспортное 
обеспечение

автокөлік цехы - автотранспортный цех
автоқалам - авторучка
автоқарпым, автоқарпу (кеңістіктік конвейерлердегі 
қаптарға арналған) - автозахват 

автоқарындаш - автокарандаш
автомат - автомат
автоматика - автоматика
автомат-касса - касса-автомат 
автомат-пошта - почта-автомат
автоматтандыру - автоматизация
автоматтандыру - автоматизировать
автоматтандыруды қолдану - применение 
автоматизации 

автоматтандырылған басқару жүйесі - 
автоматизированная система управления 

автоматтандырылған деректер қоры - 
автоматизированный банк данных 

автоматтандырылған желі - автоматизированная линия 
автоматтандырылған жүйе - система 
автоматизированная 

автоматтандырылған қаржы есеп айырысуы жүйесі - 
автоматизированная система финансовых расчетов 

автоматтандырылған өңдеу - обработка 
автоматизированная 

автоматтандырылған пошта бөлімшесі - 
автоматизированное почтовое отделение

автоматтандырылған сыныптауыштар қоры, 
автоматтандырылған сыныптауыштар 
жинақтамасы - автоматизированный банк 
классификаторов 

автоматтандырылған телефон стансасы - 
автоматизированная телефонная станция

автоматтандырылған үдеріс - процесс 
автоматизированный 

автоматтандырылған электрондық төлемдер жүйесі 
- автоматизированная система электронных платежей 
(АСЭП) 

автомат-телефон - телефон-автомат
“автоматты кассир” - “автоматический кассир” 
автоматты басқару жүйесі - система автоматического 
управления 

автоматты жүйе - система автоматическая 
автоматты касса - касса автоматическая 
автоматты кассалық аппарат - автоматический 
кассовый аппарат 

автоматты реттеу жүйесі - система автоматического 
регулирования 

автоматты салымдар бағдарламасы - программа 
автоматических вкладов 
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автоматты таразы - автоматические весы 
автоматты түрде баға белгілеу жүйесі - система 
автоматических котировок 

автоматты түрде лицензиялау - автоматическое 
лицензирование 

автоматты түрде өндіріп алу - автоматическое изъятие 
автоматтық авторландыру туралы бұйрық - приказ об 
автоматической авторизации 

автоматтық бақылау жүйесі - автоматическая система 
контроля

автоматтық операциялық терезе - автоматическое 
операционное окно

автомашина - автомашина
автомобиль - автомобиль
автомобиль бағыты - автомобильный маршрут
автомобиль сатып алуға арналған несие - ссуда на 
приобретение автомобиля 

автомобильдер шеруі - кортеж автомобилей
автоним - автоним
автономия - автономия
автономиялық республика - республика автономная 
автор, туындыгер - автор
автореферат - автореферат
авторландыру (атауландыру) коды - код авторизации 
авторландыру бөлімі - отдел авторизации 
авторландыру, авторлау, қуаттау - авторизация 
авторландыруға сұрау салу - запрос на авторизацию 
авторландырудың күшін жою - отмена авторизации 
авторлар ұжымы - коллектив авторов
авторлау орталығы - авторизационный центр 
авторлық баспа табақ - авторский лист 
авторлық дана - экземпляр авторский 
авторлық жəне патенттік құқықтың қолданылу 
мерзімі - срок действия авторского и патентного права 

авторлық қадағалау - авторский надзор
авторлық қаламақы, шығармашылық қаламақы - 
гонорар авторский 

авторлық каталог - каталог авторский
авторлық куəлік - авторское свидетельство
авторлық куəлік - свидетельство авторское
авторлық құқық - авторское право
авторлық құқық иесі - обладатель авторского права
авторлық табақ - лист авторский 
авторы көрсетілмеген құжат, домалақ құжат - 
документ анонимный

автотиегішті таразы - автопогрузочные весы 
автотұрақ - автостоянка 
авуарлар - авуары 
авуарларды ырықтандыру, авуарларды оқшаулаудан 
алу - разморожение авуаров 

авуарлардың ортақ қозғалысы - общее движение 
авуаров 

агент - агент
агент арқылы жүзеге асырылатын операциялар - 
операции через агента 

агент көрсететін қызметтер - услуги агента 
агент қызметі - деятельность агента 
агент операциялары - операции агентские 

агент телімі - участок агентский 
агент-банк - банк-агент 
агент-клиринг - клиринг-агент 
агенттер арқылы жүргізілетін сауда - торговля через 
агентов 

агенттер желісі - сеть агентов 
агенттер кеңесі - совещание агентов 
агенттер теориясы - теория агентов 
агенттер фирмасы - фирма агентская 
агентті ауыстыру, агентті аудару - перевод агента 
агентті тағайындау - назначение агента 
агентті таңдау - выбор агента 
агенттік - агентство
агенттік қатынастар теориясы - теория агентских 
отношений 

агенттік келісім - агентское соглашение
агенттік көрсететін қызметтер - услуги агентства 
агенттік құру - создание агентства 
агенттік қызметтер көрсету - агентские услуги 
агенттік облигация - агентская облигация
агенттік өкілдік - представительство агентское 
агенттік өкілеттіктер беру - предоставление агентских 
полномочий 

агенттік ұйым - организация агентская 
агенттік шарт, агент шарты - договор агентский 
агенттіктер желісі - сеть агентств 
агенттің беделі - репутация агента 
агенттің есеп беруі - отчет агента 
агенттің келісімдерін бекіту - ратификация агентских 
соглашений 

агенттің қолақысы - гонорар агента 
агенттің қызметі туралы есептеме - отчет о 
деятельности агента 

агенттің міндеті - обязанность агента 
агенттің міндеті, агенттің атқарымы - функция агента 
агенттің өкілеттігі - полномочие агента 
аграрлық борыштарды қайта құрылымдау - 
реструктуризация аграрных долгов 

агреман - агреман
“агрессиялық” қоржын, “жебір” қоржын - портфель 

“агрессивный” 
аға бухгалтер - бухгалтер старший 
аға буын басқарушы қызметкерлер - старший 
руководящий персонал 

аға буын басшылық құрамы - старший 
начальствующий состав 

аға трейдер - трейдер старший 
ағарту - просвещение 
Ағарту, ғылым жəне мəдениет жөніндегі біріккен 
ұлттар ұйымы (ЮНЕСКО) - Организация 
объединенных наций по вопровсам просвещения, 
науки и культуры (ЮНЕСКО)

ағартушылық - просветительство 
ағылшын фунты - английский фунт
ағым; ағыс, ағын, ағылу - течение 
ағымдағы (берешек туралы) - текущий 
ағымдағы айдың соңы (биржада) - конец текущего 
месяца 
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ағымдағы айналым активтері - текущие оборотные 
активы 

ағымдағы айырбас бағамы - текущий обменный курс 
ағымдағы активтер - текущие активы 
ағымдағы активтердің айналымдылығы - 
оборачиваемость текущих активов 

ағымдағы активтердің міндеттемелерге қатынасы - 
отношение текущих активов к обязательствам 

ағымдағы активтердің өсуі - прирост текущих активов 
ағымдағы ақшалай түсім - выручка текущая 
ағымдағы арнаулы шот - специальный текущий счет 
ағымдағы баға - текущая цена 
ағымдағы баға бойынша - по текущим ценам 
ағымдағы баға деңгейінің негізінде баға белгілеу - 
установление цен на основе уровня текущих цен 

ағымдағы бағалау - оценка текущая 
ағымдағы бағалаумен есепке алу - учет в текущих 
оценках 

ағымдағы бағам - текущий курс 
ағымдағы бағам бойынша есептеу - учет по текущим 
курсам 

ағымдағы бағамен есептелетін құн - стоимость в 
текущих ценах 

ағымдағы бағамен есептеу - учет в текущих ценах 
ағымдағы банк бақылауы - текущий банковский 
контроль 

ағымдағы банк шоты - текущий банковский счет 
ағымдағы банк шотына аванс (алғытөлем) - аванс на 
текущем банковском счете 

ағымдағы берешек - текущая задолженность 
ағымдағы берешекті топтастыру - консолидация 
текущей задолженности 

ағымдағы болжау - прогноз текущий 
ағымдағы борыш - текущий долг 
ағымдағы бухгалтерлік бақылау - текущий 
бухгалтерский контроль 

ағымдағы бухгалтерлік есеп тіркелімі - регистр 
текущего бухгалтерского учета 

ағымдағы бюджет - бюджет текущий 
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар - текущие 
бюджетные программы 

ағымдағы валюта бағамы - текущий валютный курс 
ағымдағы валюта саясаты - текущая валютная 
политика 

ағымдағы валюталық операциялар - текущие 
валютные операции 

ағымдағы валюталық шот - текущий валютный счет 
ағымдағы дисконтталған құн - текущая 
дисконтированная стоимость 

ағымдағы есеп - текущий отчет 
ағымдағы есепке алу кестесі - таблица текущего учета 
ағымдағы жəне еселенген пассивтер - текущие и 
наращенные пассивы 

ағымдағы жəне жинақталған активтер - текущие и 
накопленные активы 

ағымдағы жоспар - план текущий 
ағымдағы жоспарлау - текущее планирование 
ағымдағы жөндеу - текущий ремонт 

ағымдағы жыл, үстіміздегі жыл - год текущий 
ағымдағы зерттеу - обследование текущее 
ағымдағы инвестициялау - текущее инвестирование 
ағымдағы капитал - текущий капитал 
ағымдағы кезең - период текущий 
ағымдағы коэффициент - текущий коэффициент 
ағымдағы көрсеткіш - показатель текущий 
ағымдағы кредит - текущий кредит 
ағымдағы купондық облигациялар - текущие 
купонные облигации 

ағымдағы күндер - дни текущие 
ағымдағы қадағалау - наблюдение текущее 
ағымдағы қалпына келтіру құны - текущая 
восстановительная стоимость 

ағымдағы қаражат - текущие средства 
ағымдағы қаражаттандыру - текущие ассигнования 
ағымдағы қорлар - текущие фонды 
ағымдағы қосалқы шот - субсчет текущий 
ағымдағы құн - текущая стоимость 
ағымдағы құн кестелері - таблицы текущей стоимости 
ағымдағы құнның есебі - учет текущей стоимости 
ағымдағы қызмет - деятельность текущая 
ағымдағы қысқа мерзімді міндеттемелер - текущие 
краткосрочные обязательства 

ағымдағы лицензиялық төлем - текущий 
лицензионный платеж 

ағымдағы мақсатты трансферттер - целевые текущие 
трансферты 

ағымдағы мəміле - текущая сделка 
ағымдағы мəмілелер бойынша қалдық - сальдо по 
текущим сделкам 

ағымдағы мемлекеттік қаржы бақылауы - текущий 
государственный финансовый контроль 

ағымдағы мөлшерлеме - текущая ставка 
ағымдағы (күнделікті) мұқтаждарды қаржыландыру 

- финансирование текущих нужд 
ағымдағы міндеттемелер - текущие обязательства 
ағымдағы міндеттер - текущие задачи 
ағымдағы нарықтық баға - текущая рыночная цена 
ағымдағы нарықтық бағам - текущий рыночный курс 
ағымдағы нарықтық құн - текущая рыночная 
стоимость 

ағымдағы операциялар - операции текущие 
ағымдағы операциялар бойынша есептеме - отчет по 
текущим операциям 

ағымдағы операциялар бойынша теңгерім - баланс по 
текущим операциям 

ағымдағы операциялар бойынша төлем теңгерімі - 
платежный баланс по текущим операциям 

ағымдағы операциялардың шоты бойынша қалдық - 
сальдо по счету текущих операций 

ағымдағы операциялар шоты - счет текущих операций 
ағымдағы өзара пошталық шот, поштаның 
ағымдағы өзара шоты - взаимный текущий почтовый 
счет

ағымдағы өтеу мерзімі - текущий срок погашения 
ағымдағы өтімділік, ағымдағы өтемпаздық - текущая 
ликвидность 
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ағымдағы өтімділік коэффициенті - коэффициент 
текущей ликвидности, текущий коэффициент 
ликвидности

ағымдағы өтімділік нормативі - норматив текущей 
ликвидности 

ағымдағы өтімділікті қамтамасыз ету - обеспечение 
текущей ликвидности 

ағымдағы пайда - текущая прибыль 
ағымдағы пайдалылық - текущая прибыльность 
ағымдағы пайыз бойынша есептеу - учет по текущим 
процентам 

ағымдағы пайыздық мөлшерлеме - текущая 
процентная ставка 

“ағымдағы пайыздық төлемдерді қосқанда” - 
“включая текущие процентные выплаты” 

ағымдағы пассивтер - пассивы текущие 
ағымдағы сақтандыру шоты - текущий страховой счет 
ағымдағы салық төлемі - текущий налоговый платеж 
ағымдағы салықтық бақылау - текущий налоговый 
контроль 

ағымдағы сату бағасы - текущая продажная цена 
ағымдағы сатып алу қабілетінің калькуляциясы - 
калькуляция текущей покупательской способности 

ағымдағы сұранысты анықтау - определение текущего 
спроса 

ағымдағы сыртқы мемлекеттік борыш - текущий 
внешний государственный долг 

ағымдағы табыс, ағымдағы кіріс - текущий доход 
ағымдағы табыстылық - текущая доходность 
ағымдағы табыстылықты қолдау - поддержание 
текущей доходности 

ағымдағы таза активтер - текущие чистые активы 
ағымдағы таза активтер сомасы - чистая сумма 
текущих активов 

ағымдағы таза ақша активтері - чистые текущие 
денежные активы 

ағымдағы таза құн - чистая текущая стоимость 
ағымдағы таза міндеттемелер - чистые текущие 
обязательства 

ағымдағы тапшылық - дефицит текущий 
ағымдағы тексеру - проверка текущая 
ағымдағы теңгерім - баланс текущий 
ағымдағы теңгерімдеуші көрсеткіштер - текущие 
балансирующие показатели 

ағымдағы теңгерімдік валюта шоты - текущий 
балансовый валютный счет 

ағымдағы төлем - текущий платеж 
ағымдағы төлем теңгерімі - текущий платежный 
баланс 

ағымдағы төлем теңгерімі операциялары - операции 
текущего платежного баланса 

ағымдағы төлемдерді қайта құрылымдау - 
реструктуризация текущих платежей 

ағымдағы трансферт - трансферт текущий 
ағымдағы трансферттік төлемдер - текущие 
трансфертные платежи 

ағымдағы түгендеу əдісі - метод текущей 
инвентаризации 

ағымдағы түсімдер - текущие поступления 
ағымдағы хат жазысу - текущая переписка
ағымдағы істер - текущие дела 
ағымдағы шот - текущий счет 
ағымдағы шот бойынша есеп айырысу кітапшасы - 
расчетная книжка по текущему счету 

ағымдағы шот бойынша кредит - кредит по текущему 
счету 

ағымдағы шот бойынша кредиттік лимиттен асып 
түсу - превышение кредитного лимита по текущему 
счету 

ағымдағы шот бойынша операция - операция по 
текущему счету 

ағымдағы шот бойынша теңгерім - баланс по 
текущему счету 

ағымдағы шот сальдосы - сальдо текущего счета 
ағымдағы шот тапшылығы - дефицит текущего счета 
ағымдағы шот чегі - чек по текущему счету 
ағымдағы шотқа ақша аудару - перечисление денег на 
текущий счет 

ағымдағы шотқа ақша салу - внесение денег на 
текущий счет 

ағымдағы шотқа арналған салым ақша - вклад на 
текущий счет 

ағымдағы шотқа төлем - платеж на текущий счет 
ағымдағы шотта тұрған қаражат - средства на 
текущем счете 

ағымдағы шоттағы ақша - деньги на текущем счете 
ағымдағы шоттағы ақшалай қаражат қалдығы - 
остаток денежных средств на текущем счете 

ағымдағы шоттағы қалдық - остаток на текущем счете 
ағымдағы шоттағы пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка на текущем счете 

ағымдағы шоттан ақша алу - снятие денег с текущего 
счета 

ағымдағы шоттан үзінді көшірме - выписка с текущего 
счета 

ағымдағы шығын - издержки текущие, затраты 
текущие 

ағымдағы шығынның есебі - учет текущих издержек 
ағымдағы шығыс, күнделікті шығыс - текущие 
расходы 

ағымдағы шығыс бюджеті - бюджет текущих расходов 
ағымдағы шығыс қоры - фонд текущих расходов 
ағымдағы шығысты өтеуге арналған сақтық қор - 
резерв на покрытие текущих расходов 

ағымдағы шығыстың тапшылығы - дефицит текущих 
расходов 

ағымдағы эмиссия - текущая эмиссия 
ағымдық бақылау жүйесі - система текущего контроля 
ағын - поток 
ағындар шоты - счет потоков 
“ағыспен жоғары өрлеу” қағидаты бойынша 
бірлескен несие - совместные ссуды по принципу 
“вверх по течению” 

“ағыспен төмен ығу” қағидаты бойынша бірлескен 
несие - совместные ссуды по принципу “вниз по 
течению” 
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ад валорем бажы - пошлина ад валорем 
адал, ақ ниетті, таза - добросовестный 
адал бəсеке басқармасы - управление добросовестной 
конкуренции 

адал бəсеке кодексі - кодекс честной конкуренции 
адал депозит - добросовестный депозит 
адалдық дəрежесі - степень лояльности
адал еңбек - труд добросовестный 
адал индоссант - добросовестный индоссант 
адал кəсіпкер - предприниматель добросовестный 
“адал қызмет көрсету” - честное обслуживание” 
адал қызметкер, ұқыпты қызметкер - добросовестный 
работник

адал ниетті ие - владелец добросовестный 
адал ниетті иегер, адал иегер - держатель 
добросовестный 

адал ойын - игра честная 
адал сатып алушы - покупатель добросовестный, 
приобретатель добросовестный

адам, тұлға - лицо 
адам еңбегі - человеческий труд 
адам құқықтары жөніндегі республикалық комиссия 

- республиканская комиссия по правам человека 
адам құқықтары туралы халықаралық билль - 
международный билль о правах человека 

адам құқықтары, адам қақылары - права человека 
адам құқықтарын қорғау - защита прав человека 
адам мəртебесі, тұлға мəртебесі - статус лица 
адам мүдделері - интересы человека 
адам экологиясы - экология человека 
адам-ай - человеко-месяц 
адам-апта - человеко-неделя 
адамгершілік - человечность 
адамдардың қарым-қатынасы, адами қарым-
қатынас - человеческие отношения 

адами зиялылық капиталы, адами зияткерлік 
капитал - человеческий интеллектуальный капитал 

адами капитал теориясы - теория человеческого 
капитала 

адами капитал, адам капиталы - человеческий капитал 
адами капиталға инвестиция жұмсау - инвестиции в 
человеческий капитал 

“адами қатынастар” теориясы - теория “человеческих 
отношений” 

адами ресурстар - ресурсы людские 
адами ресурстарды басқару - управление 
человеческими ресурсами 

адами фактор - фактор человеческий 
адам-күн - человеко-день 
адам-күн саны - число человеко-дней 
адамның бабын табу - подход к людям 
адамның жеке басының беймүліктік игіліктері - 
личные неимущественные блага человека

адамның табиғи құқықтары - естественные права 
человека

адам-сағат - человеко-час 
адастыру - введение в заблуждение 
адвалорлық баж - пошлина адвалорная 

адвалорлық салық - налог адвалорный 
адвокат - адвокат
адвокат көрсететін қызметтер - услуги адвоката 
адресатты іздестіру - розыск адресата
адритура - адритура
ажио, айырма - ажио 
ажио-конто - ажио-конто 
ажио-үстеме - ажио-надбавка 
ажур - ажур 
ажырамас, біртұтас - нерасторжимый 
ажырату күні - дата разграничительная
ажыратылмайтын - неотчуждаемый
аз ақы төленетін - малооплачиваемый 
аз жаққа дөңгелектеу - округлять в меньшую сторону 
аз қамсыздандырылған - малообеспеченный 
аза - траур
азаймалы комиссиялық сыйақы жүйесі - система 
дегрессивного комиссионного вознаграждения 

азаймалы табыстылық - убывающая доходность 
азайтуға қарай түзету - поправка в сторону уменьшения 
азамат - гражданин
азаматтарға берілетін жеңілдіктер - льготы гражданам
азаматтарды жұмылдыру бойынша əскери қызметке 
шақыру - призыв граждан на воинскую службу по 
мобилизации

азаматтардың əлеуметтік қорғалуы - социальная 
защищенность граждан 

азаматтардың жеке меншігіне қарсы қылмыс - 
преступление против личной собственности граждан 

азаматтардың жүгінуі - обращение граждан 
азаматтардың зейнетақымен қамсыздандырылу 
құқығы - право граждан на пенсионное обеспечение 

азаматтардың кəсіпкерлік қызметі, азаматтардың 
кəсіпкерлік қайраткерлігі - предпринимательская 
деятельность граждан 

азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау - 
защита конституционных прав граждан 

азаматтардың қосымша ерікті зейнетақымен 
қамсыздандырылу құқығы - право граждан 
на дополнительное добровольное пенсионное 
обеспечение 

азаматтардың құқықтары мен міндеттері - права и 
обязанности граждан 

азаматтардың құқықтарын қорғау - защита прав 
граждан 

азаматтардың мемлекеттік жəне беймемлекеттік 
жинақтаушы зейнетақы қорларындағы қор ла ным-
ды мұралану құқығы - право граждан на нас ле до ва-
ние накопления в государственных и не го су дар ст вен-
ных накопительных пенсионных фондах 

азаматтардың мемлекеттік зейнетақымен 
қамсыздандырылу құқығы - право граждан на 
государственное пенсионное обеспечение 

азаматтардың меншігі - собственность граждан 
азаматтардың несие мекемелеріне салған салым 
ақшасы - вклад граждан в кредитные учреждения 

азаматты əрекет етуге қабілетсіз деп тану - признание 
гражданина недееспособным 
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азаматтығы жоқ тұлға - лицо без гражданства 
азаматтық - гражданский, гражданство
азаматтық, бодандық (бір елдің азаматы болу) - 
подданство 

азаматтық айқындама - позиция гражданская 
азаматтық бойсұнбау - неповиновение гражданское 
азаматтық борыш - долг гражданский 
азаматтық жауапкершілік - ответственность 
гражданская 

азаматтық жауапкершілікті сақтандыру - страхование 
гражданской ответственности 

Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы 
халықаралық пакт - Международный пакт о 
гражданских и политических правах 

азаматтық заң - закон гражданский 
азаматтық заңдарды ұқсастық бойынша қолдану 

- применение гражданского законодательства по 
аналогии 

азаматтық заңи хұкім, азаматтық хұкімет - 
юрисдикция гражданская 

азаматтық заңнама - законодательство гражданское 
азаматтық кəсіп - профессия гражданская 
азаматтық келісім - согласие гражданское 
азаматтық кодекс - кодекс гражданский
азаматтық қолдану - применение гражданское 
азаматтық қорғаныс - гражданская оборона
азаматтық қорғаныс бастығы - начальник 
гражданской обороны

азаматтық қорғаныс бойынша жаттықтырулар - 
тренировки по гражданской обороне

азаматтық қорғаныс күштері - силы гражданской 
обороны

азаматтық қорғаныс қызметтері - службы 
гражданской обороны

азаматтық қорғаныс мүлкі - имущество гражданской 
обороны

азаматтық қуыным - иск гражданский
азаматтық құқық - право гражданское 
азаматтық құқық бұзушылық - гражданское 
правонарушение 

азаматтық құқықтарды соттың қорғауы - судебная 
защита гражданских прав 

азаматтық құқықты жүзеге асыру шегі - предел 
осуществления гражданских прав 

азаматтық құқықты қорғау тəсілі - способ защиты 
гражданских прав 

азаматтық-құқықтық жауапкершілік - гражданско-
правовая ответственность 

азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру - 
страхование гражданско-правовой ответственности 

азаматтық құқықтық қатынастар - правоотношения 
гражданские 

азаматтық-құқықтық міндеттемелер - гражданско-
правовые обязательства 

азаматтық-құқықтық сақтандыру - гражданско-
правовое страхование

азаматтық-құқықтық шарт - гражданско-правовой 
договор 

азаматтық неке - брак гражданский
азаматтық сот - суд гражданский 
азаматтықты қабылдау - принятие гражданства 
азаматтық үдеріс; азаматтық іс жүргізу - процесс 
гражданский 

азаматтық хал актілері - акты гражданского состояния
азаматтық халді тіркеу актісі - акт записи 
гражданского состояния

азаматтық халық - население гражданское 
азаматтық іс - дело гражданское 
азаматтың құқыққа қабілеттілігі - правоспособность 
гражданина 

азаматтың сəйкестендіру коды - идентификационный 
код гражданина 

азаю, кему, азайту, кеміту; жылыстау - уменьшение; 
отлив

азғындау - деморализация
аздаған, бірақ тез іске асырылатын пайда алу үшін 

- для получения небольшой, но быстро реализуемой 
прибыли 

азиавалюта нарығы - рынок азиавалют 
Азия долларының нарығы - рынок азиатских долларов 
Азия жəне Тынық мұқитқа арналған экономикалық 
жəне əлеуметтік комиссия - Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО)

Азия мен тынық мұхиты елдерінің пошта одағы - 
Почтовый союз стран азии и тихого океана (ПСАТО)

азшылық - меньшинство 
азшылық құқығын теріс пайдалану - злоупотребление 
правом меньшинства 

азшылық пайыздары - проценты меньшинства 
азық-түлік - продовольствие, провиант
азық-түлік өнімдері бағасының индексі - индекс цен 
на продовольственную продукцию 

азық-түлік салығы - продналог (продовольственный 
налог) 

азық-түлік тауарларымен сауда жасаушы - торговец 
продовольственными товарами 

ай бойында - в течение месяца 
ай күнтізбесі - лунный календарь 
ай сайын - ежемесячно 
ай сайын пайыз есептелетін салым - вклад с 
ежемесячным начислением процентов 

ай сайын төленетін несие - ссуда с ежемесячными 
выплатами 

ай сайын төлеу - плата помесячно 
ай сайынғы - ежемесячный 
ай сайынғы аударым - ежемесячный перевод 
ай сайынғы баға белгіленімі - ежемесячная котировка 
ай сайынғы бюллетень, əр айлық бюллетень - 
бюллетень ежемесячный 

ай сайынғы есеп айырысу - ежемесячный расчет 
ай сайынғы есеп айырысу шарттары - условия 
ежемесячного расчета 

ай сайынғы есеп беру (есептеме) - ежемесячный отчет 
ай сайынғы есеп-қисап - ежемесячная отчетность 
ай сайынғы есептеу - расчет ежемесячный 
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ай сайынғы қажеттілік - потребность ежемесячная 
ай сайынғы төлем - ежемесячный платеж 
ай сайынғы төлемақы - плата ежемесячная 
ай сайынғы үстеме - ежемесячная надбавка 
ай сайынғы үстемеақы - надбавка ежемесячная 
ай сайынғы шот - ежемесячный счет 
айбынды, алып - монументальный
айғақтарды бағалау - оценка доказательств 
айғақтарды сұратып алу - истребование доказательств 
айдар - рубрика
айдарлар тізімі - рубрикатор
айдарша - подрубрика
айдың аяғында есеп айырысу - расчет в конце месяца, 
расчет на конец месяца

айдың аяғындағы жайғасым - позиция на конец 
месяца 

айдың аяғындағы төлем - платеж в конце месяца 
айдың соңғы күні - последний день месяца 
айдың соңы - конец месяца 
айқарма сальдо - сальдо развернутое 
айқарма титул бет - разворотный титульный лист
айқарма фигура - фигура разворотная 
айқастыра - крест на крест 
айқастырып байлау, айқастырып таңу - 
крестообразная перевязка

айқын көрініс тапқан үрдіс - четко выявившаяся 
тенденция 

айқын меншік құқығы - очевидное право 
собственности 

айқындалған салық - определенный налог 
айқындама деректер - установочные данные
айқындама; жайғасым, қалып, ұстаным - позиция 
айқындау - проявка
айқындау, басын ашу - выявить
айқындаушы индоссамент - определительный 
индоссамент 

айқындық, анықтық - четкость 
айқындылық шегі - глубина резкости
айлакерлік - мошенничество 
айлакерлік əрекеттер - мошеннические действия 
айлакерлік жасау - мошенничать 
айлакерлік операциялар - мошеннические операции 
айлакерлікке немесе салдыр-салақтыққа 
байланысты ысырап болу қатері - риск потерь в 
связи с мошенничеством или халатностью 

айлакерлікпен баға белгілеу - ценообразование 
мошенническое 

айлакерлікпен кредит алу - мошенническое получение 
кредита 

айлакерліктен туындаған залал - убытки от 
мошенничества 

айлақ - пристань
айла-шарғы - Уловка, ухищрение
айла-шарғы қолдану - прибегать к уловке 
айла-шарғы, қитұрқылық - манипуляция 
айла-шарғыдан болатын шығасы - потери от 
мошенничества 

айлық - месячник

айлық еңбекақы - помесячная оплата труда 
айлық есеп-қисап - отчетность месячная 
айлық есептеме - отчет месячный 
айлық есептік көрсеткіш - месячный расчетный 
показатель 

айлық жалақы - помесячная заработная плата 
айлық жоспар - план месячный 
айлық кредит - месячный кредит 
айлық қажеттілік - потребность месячная 
айлық қызметақы - оклад месячный 
айлық несие - месячная ссуда 
айлық пайыздар - месячные проценты 
айлық сыйақы - вознаграждение месячное 
айлық табыс - доход месячный, заработок месячный
айлық тапсырма - поручение месячное 
айлықақы шəкілі - шкала окладов 
айлықақы, айлық жалақы, қызметақы - оклад
айлықақыны арттыру - повышение оклада 
айлықақыны белгілеу - установление оклада 
айлықақыны көбейту - увеличение оклада 
айлықақыны қысқарту - урезка оклада 
айлықтың артуы, жалақыны көтеру - повышение 
жалованья 

аймақ - зона
аймақ аралық - межзональный
аймақ аралық есеп айырысу, өңір аралық есеп 
айырысу - межрегиональные расчеты 

аймақ аралық сауда - торговля межрегиональная 
аймақтандыру - регионализация 
аймақтық - зональный 
аймақтық баға - цена зональная 
аймақтық баға белгілеу - установление зональных цен 
аймақтық басқару құрылымы - региональная 
структура управления 

аймақтық бөлініс - зональное распределение
аймақтық бюджет - бюджет региональный 
аймақтық валюта жүйесі - региональная валютная 
система 

аймақтық валюта нарығы - региональный валютный 
рынок 

аймақтық валюталық реттеу - региональное валютное 
регулирование 

аймақтық дилер - региональный дилер 
аймақтық келісім - региональное соглашение 
аймақтық кеңес - региональное совещание 
аймақтық қаржы жоспарлауы - региональное 
финансовое планирование 

аймақтық нарық - рынок региональный 
аймақтық пул - пул региональный 
аймақтық сауда - торговля региональная 
аймақтық тəуекел - региональный риск 
аймақшылдық - регионализм 
айналатын - обращаемый 
айналатын чек - обращаемый чек 
айналдырма - прокрутка 
айналдыру сертификаттары - сертификаты 
превращения 

айналмайтын индоссамент - индоссамент безоборотный 



13 АЙНАЛЫМДЫЛЫҚ

айналмалы шеңбер - поворотный круг 
айналсоқпа ақша-кредит дағдарысы - циклический 
денежно-кредитный кризис 

айналсоқпа есептеу үдерісі, циклдік есептеу үдерісі - 
циклический вычислительный процесс 

айналсоқпа кезең - фаза цикла 
айналу, айналдыру - превращение 
айналушылық, айналымдылық - обращаемость 
айналым - оборот 
айналым (кері талап қою) құқығы - право оборота 

(регресса) 
айналым активтері - оборотные активы 
айналым активтерінің бүкіл қарыз капиталына 
қатынасы - отношение оборотных активов ко всему 
заемному капиталу 

айналым векселі - оборотный вексель 
айналым жоспары - план оборота 
айналым жылдамдығы - скорость оборота 
айналым капиталы - оборотный капитал 
айналым капиталының артуы - прирост оборотного 
капитала 

айналым капиталының қысқа мерзімді 
міндеттемелерге қатынасы - отношение оборотного 
капитала к краткосрочным обязательствам 

айналым капиталының сақтық қоры - резерв 
оборотного капитала 

айналым кассасы - оборотная касса 
айналым кассасын реттеу - регулирование оборотной 
кассы 

айналым кассасының лимиттен тыс қалдығы - 
сверхлимитные остатки оборотной кассы 

айналым қабілеті, айналымға қабілеттілік - 
оборотоспособность 

айналым қаражаты - оборотные средства 
айналым қаражаты айналымының жылдамдығы - 
скорость оборота оборотных средств 

айналым қаражаты айналымының саны - число 
оборотов оборотных средств 

айналым қаражаты нормативінің өсуі - прирост 
норматива оборотных средств 

айналым қаражатын өткізуден түскен пайда - 
прибыль от реализации оборотных средств 

айналым қаражатын пайдалану - использование 
оборотных средств 

айналым қаражатын тарту - привлечение оборотных 
средств 

айналым қаражатын толықтыру - пополнение 
оборотных средств 

айналым қаражатын уақытша толықтыруға 
арналған несие - ссуда на временное пополнение 
оборотных средств 

айналым қаражатын шашырату - иммобилизация 
оборотных средств 

айналым қаражатының айналымдылығы - 
оборачиваемость оборотных средств 

айналым қаражатының артығы - излишек оборотных 
средств 

айналым қаражатының көлемі - объем оборотных 
средств

айналым қаражатының құралу көздері - источники 
формирования оборотных средств 

айналым қаражатының мөлшері - норма оборотных 
средств 

айналым қаражатының нормативтен тыс 
қалдықтары - сверхнормативные остатки оборотных 
средств 

айналым қаражатының нормативі - норматив 
оборотных средств 

айналым қаражатының орташа қалдығы - средний 
остаток оборотных средств 

айналым қаражатының тапшылығы - дефицит 
оборотных средств 

айналым қаражатының тауар айналымдылығы - 
товарооборачиваемость оборотных средств 

айналым қорлары - оборотные фонды 
айналым қорларының қайта бағалануына түзету 
енгізу - поправка на переоценку оборотных фондов 

айналым қорларының құрамы - состав оборотных 
фондов 

айналым қоры - оборотный фонд 
айналым құжаты - оборотный документ 
айналым құрал-жабдығын жұмылдыру, айналым 
қаражатын жұмылдыру - мобилизация оборотных 
средств 

айналым мөлшері - размер оборота 
айналым салығы - налог на оборот 
айналым салығы, айналымнан алынатын салық - 
налог с оборота 

айналым салығының мөлшерлемесі - ставка налога с 
оборота 

айналым сомасы - сумма оборота (оборотная) 
айналым теңгерімі - оборотный баланс 
айналым тізімдемесі - оборотная ведомость 
айналымға жіберу - в оборот 
айналымға қабілетті бағалы қағаздар - 
оборотоспособные ценные бумаги 

айналымдағы ақша - оборотные деньги 
айналымдағы кредит - оборотный кредит 
айналымдағы кредит-ақша құжаты - оборотный 
кредитно-денежный документ 

айналымдағы қаражат - средства в обороте 
айналымдағы тауарларды кепілге салу - залог товаров 
в обороте 

айналымды - оборотный 
айналымды бағалы қағаздар - оборотные ценные 
бумаги 

айналымды коносамент - оборотный коносамент 
айналымдық кредит - кредит оборотный 
айналымдық кредит-ақша құжаттарының пакеті - 
пакет оборотных кредитно-денежных документов 

айналымдық-қалдықтық тізімдеме - оборотно-
сальдовая ведомость

айналымдылық - оборачиваемость 
айналымдылық коэффициенті - коэффициент 
оборачиваемости 
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айналымдылық мерзімі - срок оборачиваемости 
айналымнан тыс активтер - внеоборотные активы, 
активы внеоборота

айналымның өсуі - увеличение оборота 
айналымсыз деген ескертпе - оговорка безоборотная 
айналыс - циркуляция 
айналыс аясы - сфера обращения 
“айналыс дүкені” - “магазин обращения” 
айналыс жылдамдығы - скорость обращения 
айналыс капиталы - капитал обращения 
айналыс кезеңі - период обращения 
айналыс қаражаты - средства обращения 
“айналыс қаражаты” атқарымы, “айналыс құралы” 
атқарымы - функция “средство обращения” 

айналыс қоры - фонд обращения 
айналыс құралы - орудие обращения, средство 
обращения

айналыс уақыты - время обращения 
айналыс, айналу; өтініш, жүгініс, өтіну, жүгіну, 
жүгініс, назар аудару; үндеу - обращение 

айналысқа акциялар шығару - выпуск акций в 
обращение 

айналысқа ақша шығару - выпуск денег в обращение, 
эмитирование

айналысқа жіберу - пуск в обращение 
айналысқа қабілеттілік - способность к обращению 
айналысқа түспейтін - необращающийся 
айналысқа түспейтін активтер - необращающиеся 
активы 

айналысқа түспейтін бағалы қағаздар - 
необращающиеся ценные бумаги 

айналысқа түспейтін депозит - необращающийся 
депозит 

айналысқа түспейтін қаржы құралдары - 
необращающиеся финансовые инструменты 

айналыста - в обращении 
айналыста артық ақша (несие) ресурстарының бар 
болуы - наличие в обращении избыточных денежных 
(кредитных) ресурсов 

айналыста болу - быть в обращении 
айналыста жүрген - находящийся в обращении 
айналыста жүрген мəнет (шақа) - монета, находящаяся 
в обращении 

айналыста жүрген облигациялар - облигации, 
находящиеся в обращении 

айналыста жүрген облигациялар шығарылымы - 
находящийся в обращении выпуск облигаций 

айналыстағы, айналысқа түсуші, айналысқа түсетін 
- обращающийся 

айналыстағы ақша - деньги в обращении, деньги 
обращающиеся

айналыстағы ақша жиыны - денежная масса в 
обращении 

айналыстағы ақша жиыны өлшемі - мера денежной 
массы в обращении 

айналыстағы ақша көлемі - объем денег в обращении 
айналыстағы ақша көлемін реттеу қағидаты - 
принцип регулирования денежной массы в обращении 

айналыстағы ақша сомасы - сумма денег в обращении 
айналыстағы ақшалай қаражаттың көлемі - объем 
денежных средств в обращении 

айналыстағы ақшаның жалпы сомасы - общая сумма 
денег в обращении 

айналыстағы ақшаның жетімсіздігі - недостаток денег 
в обращении 

айналыстағы ақшаның мөлшері туралы түсінік - 
представление о количестве денег в обращении 

айналыстағы ақшаның саны (мөлшері) - количество 
денег в обращении 

айналыстағы артық ақша - избыток денег в 
обращении 

айналыстағы бағалы қағаздар - обращающиеся 
ценные бумаги 

айналыстағы валюта - валюта в обращении 
айналыстағы вексель - обращающийся вексель 
айналыстағы депозиттік сертификат - обращающийся 
депозитный сертификат 

айналыстағы коммерциялық қағаздар - 
обращающиеся коммерческие бумаги 

айналыстағы кредит - кредит обращаемый, кредит 
обращающийся

айналыстағы қазынашылық ақша - казначейские 
деньги в обращении 

айналыстағы қазынашылық валюта - казначейская 
валюта в обращении 

айналыстағы қарыз куəлігі - обращающееся заемное 
свидетельство 

айналыстағы қарыз құралы - обращающийся заемный 
инструмент 

айналыстағы қолма-қол ақша - наличные деньги в 
обороте 

айналыстағы құралдар туралы бірегей заң - 
унифицированный закон об обращаемых инструментах 

айналыстағы мəнет - монеты в обращении, 
обращаемые монеты

айналыстағы мерзімді депозит - обращающийся 
срочный депозит 

айналыстағы несие желісі - обращающаяся кредитная 
линия 

айналыстағы нота - нота в обращении 
айналыстағы облигациялар - облигации в обращении 
айналыстағы опцион - обращающийся опцион 
айналыстағы төлем қаражаты - обращающиеся 
платежные средства 

айналыстан алу - изъятие из обращения 
айналыстан алу құқығы - право изъятия из обращения 
айналыстың жергілікті несие құралдары - местные 
кредитные инструменты обращения 

айналысу, шұғылдану - заниматься
айрықша, маңызды, ерекше - знаменательный
айрықша артықшылық - преимушество 
исключительное, привилегия исключительная

айрықша бап - статья исключительная 
айрықша дилерлік шарты - условие исключительного 
дилерства 

айрықша жағдайлар - исключительный случай 
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айрықша заңи хұкім, айрықша хұкімет - юрисдикция 
исключительная 

айрықша кіріс үлесі - исключительная входящая доля
айрықша құжаттық материалдар - специфические 
документальные материалы 

айрықша құзырет, айрықша құқық - прерогатива 
айрықша құқық - исключительное право 
айрықша құқықтары бар өкіл - представитель с 
исключительными правами 

айрықша құқықтары бар өкілдік - представительство 
с исключительными правами 

айрықша құрлықтық транзиттік үлес - 
исключительная сухопутная транзитная доля

айрықша қызмет - деятельность эксклюзивная 
айрықша лицензия - исключительная лицензия 
айрықша өкілеттік - полномочие исключительное 
айрықша тарифтер - исключительные тарифы 
айрықша теміржол тарифі - исключительный 
железнодорожный тариф 

айрықшаланба шот, тізбек-шот - счет-спецификация 
айрықшалау, айрықшалама - спецификация 
айрықшалық белгісі - признак отличительный 
айрықшалық құқықтары негізінде сату - продажа на 
правах исключительности 

айрықшалық, өзгешелік - специфика 
айрықшалықты кеден тарифі - специфический 
таможенный тариф 

айрықшалықты, арнайылық - эксклюзивность 
айтулы, маңызды, елеулі - знаменательный  
айтулы дерек - факт знаменательный
айтулы күндер күнтізбесі - календарь знаменательных 
дат

айтыс, сөзталас, пікірталас, талқылау - полемика, 
дебаты

айтыс-тартыс, талқы - споры 
айықтыру - стерилизация 
айып, айыптау - обвинение
айып тағу - вменение вины 
айыпақы, тұрақсыздық айыбы, тұрақсыздық төлемі 

- неустойка 
айыпақы (тұрақсыздық айыбын) өндіріп алу - 
взыскание неустойки 

айыпақы бойынша пайыз, тұрақсыздық айыбы 
бойынша пайыз - процент по неустойке 

айыпақы мөлшері - размер неустойки 
айыпақы төлетудің негізділігі - обоснованность 
взыскания неустойки 

айыпақы туралы тармақ - пункт о штрафной 
неустойке 

айыпақы ұстап қалу - удержание неустойки 
айыпкер - обвиняемый 
айыппұл - штраф 
айыппұл атқарымы - функция штрафная 
айыппұл белгілеу - назначение штрафа 
айыппұл есептеу - начисление штрафа 
айыппұл ескертпесі - штрафная оговорка 
айыппұл мөлшерлемесі - штрафная ставка 
айыппұл мөлшері - размер штрафа 

айыппұл өндіріп алу - взыскание штрафов 
айыппұл салу - накладка штрафа, наложение штрафа, 
обложение штрафом, оштрафовать, штрафование, 
штрафовать

айыппұл салу туралы ұйғарым шығару - вынесение 
определения о наложении штрафа 

айыппұл салыну - подвержение штрафа 
айыппұл салынуға тиісті - подлежащий обложению 
штрафом 

айыппұл санкциясы (ықпалшарасы) - штрафная 
санкция 

айыппұл сомасы - сумма штрафа 
айыппұл тармағы - штрафной пункт 
айыппұл төлеу - оплата штрафа, плата штрафа, уплата 
штрафа

айыппұл төлеу мұрсатанасы, айыппұл төлеуге мұрсат 
беру - рассрочка уплаты штрафов 

айыппұлды есептен шығару - списание штрафа 
айыппұлды шегеру - вычет штрафов 
айыппұлдық айыпақы (тұрақсыздық айыбы) - 
неустойка штрафная 

айыппұлдық пайыз - процент штрафной 
айыппұлдық пайыздық мөлшерлеме - штрафная 
процентная ставка 

айыппұлдық ықпалшаралар - санкции штрафные 
айыптау - обвинительный 
айыптау қорытындысы - обвинительное заключение 
айыптау сөз - обвинительная речь 
айыптау үкімі - обвинительный приговор 
айыптау ісі - процесс обвинительный 
айыптаушы - обвинитель
айыптық - штрафной 
айырбас - мена 
айырбас, айырбастау, алмасу - обмен 
айырбас (валютаны айырбастау) - конвертация 

(валюты)
айырбас айырмасы - сальдо конверсии 
айырбас арқылы қайта табыстау - переуступка путем 
обмена 

айырбас артықшылығы - привилегия обмена 
айырбас бағамдары жүйесі - система обменных курсов 
айырбас бағамдарының тұрақсыздығы - 
нестабильность обменных курсов 

айырбас бағамы - обменный курс 
айырбас бағамының көтерілуі - повышение обменного 
курса 

айырбас бағамының күрт секіруі - резкий скачок 
обменного курса 

айырбас бағамының өзгеруі - изменение обменного 
курса 

айырбас бағамының төмендеуі - снижение обменного 
курса 

айырбас банкі - меновый банк 
айырбас бойынша қуаттау - авторизация по обмену 
айырбас валютасына салынатын салық - налог на 
обменную валюту 

айырбас жөніндегі агент - агент по обмену 
айырбас жүйесі - система обмена 
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айырбас қаражаты - средства обмена 
айырбас қатынасы - отношение меновое 
айырбас кезеңі - период конверсии 
айырбас кеңсесі - меняльная контора 
айырбас қоры - обменный фонд 
айырбас құқығы, айырбастау құқығы - право обмена 
айырбас құны - меновая стоимость 
айырбас құралы - средство обмена 
айырбас мəмілесі - обменная сделка, сделка меновая
айырбас мөлшерлемесі - своповская ставка 
айырбас ретінде - в порядке обмена 
айырбас сауда - меновая торговля 
айырбас талаптары - условия обмена 
айырбас тепе-теңдігі - паритет обменный 
айырбас тəсілі - способ обмена 
айырбас үдерісі - процесс обмена 
айырбас хаты - письмо обменное 
айырбас-бағам - своп-курс 
айырбасқа - в обмен 
айырбасқа ұсыну - предложение в обмен 
айырбасқор, айырбастампаз, айырбасшы - меняла 
айырбасталатын - конвертируемый 
айырбасталатын валюта - конвертируемая валюта 
айырбасталатын валютамен жасалған мəміле - сделка 
с конвертируемой валютой 

айырбасталатын валютаның жетіспеуі - нехватка 
конвертируемой валюты 

айырбасталатын валютаның сақтық қоры - резерв 
конвертируемой валюты 

айырбасталатын несие - конвертируемая ссуда 
айырбасталатын облигация - конвертируемая 
облигация 

“Айырбасталған жауап қайтармалы купон” атты 
бөлек тізімдеме - отдельная ведомость “Обмененные 
ответные купоны”

айырбасталғыш валюта - валюта конвертабельная 
айырбасталмайтын - неконвертируемый 
айырбасталмайтын банкноттар - неконвертируемые 
банкноты 

айырбасталмайтын борыш міндеттемелері - 
неконвертируемые долговые обязательства 

айырбасталмайтын валюта - неконвертируемая валюта 
айырбасталмайтын қағаз ақша - неконвертируемые 
бумажные деньги 

айырбасталмайтындық - неконвертируемость 
айырбасталым бағасы - цена конверсии 

(конверсионная), конвертируемая цена
айырбасталым кезеңі - период конвертации 
айырбасталым құны - конверсионная стоимость 
айырбасталым құнына үстеме сыйлықақы - премия 
сверх конверсионной стоимости 

айырбасталым құнынан жоғары сыйлықақы - 
премия свыше конверсионной стоимости 

айырбасталым операциялары - конверсионные 
операции 

айырбасталым тепе-теңдігі - паритет конверсионный, 
паритет конвертации

айырбасталым тəртібі - порядок конверсии 

айырбасталым үшін сыйлықақы - премия за 
конверсию 

айырбасталым шарты - условие конверсии 
айырбасталымды акциялар - конвертабельные акции 
айырбасталымды баға - цена конвертируемая 
айырбасталымды бағалы қағаздар - конверсионные 
ценные бумаги 

айырбасталымды валюта алушы - получатель 
конвертируемой валюты 

айырбасталымды валюта, айырбасталатын валюта - 
валюта конвертируемая 

айырбасталымды капитал - конвертируемый капитал 
айырбасталымды қарызхат - конвертируемый заем 
айырбасталымды кепілхат - закладная конвертируемая 
айырбасталымды қор - фонд конвертируемый 
айырбасталымды құндылықтар - ценности 
конвертируемые 

айырбасталымды облигация - облигация 
конверсионная 

айырбасталымды облигациялар траншы - транш 
конвертируемых облигаций 

айырбасталымдық арасалмақ - соотношение 
конвертационное 

айырбасталымдық қарыз - заем конверсионный 
айырбасталымдылық опционы - опцион 
конвертируемости 

айырбасталымдылық примасы - прима 
конвертируемости 

айырбасталымдылық, ауыстырымдылық, 
айналымдылық - Конвертируемость, обмениваемость

айырбасталымдылыққа көшу - переход к 
конвертируемости 

айырбасталымның арасалмағы - соотношение 
конверсионное 

айырбастап сату - обменная продажа 
айырбастау - обменивать 
айырбастау, ұсақтау, майдалау - размен, разменивать
айырбастау; жаңғырту; конверсиялау - 
конвертировать, конвертирование, конвертация 

айырбастау бағамының кестесі - таблица обменных 
курсов 

айырбастау бекеті, айырбастау орынжайы - пункт 
обменный 

айырбастау қатері (тəуекелі) - риск конверсии 
айырбастау құқығы - право конверсии, право 
конвертирования

айырбастау орны - обменный пункт 
айырбастау туралы жариялау - объявление о 
конверсии 

айырбастау шарты, айырбас шарты - договор обмена 
айырбастауға арналған сома - сумма на обмен 
айырбасты аралатуға жіберу - направить обмен в обход
айырбасты басқару - управление обменом
айырбасты көтермелеу - поощрение обмена 
айырбасты теңестіру, айырбас теңдеуі - уравнение 
обмена 

айырбасты ұлғайту - расширение обмена 
айырбастың баламалылығы - эквивалентность обмена 
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айырбастың кездейсоқ үзілісі - случайный перерыв 
обмена

айырлы жүк тиеуіш, шанышқылы жүк тиеуіш - 
вилочный погрузчик

айырма - разница 
айырма шоты - счет разницы 
айырмалы опцион - опцион с разницей 
айырмамен - с разницей 
айырманы жою - устранение разницы 
айырманы қысқарту - сокращение разницы 
айырманы төлеу - уплата разницы 
айырмашылық, өзгешелік - различие 
айырмашылықтарды жою - устранение различий 
айырмашылықтарды тереңдету - углубление различий 
айырмашылықты өтеу - покрытие разницы 
айыру - отторжение 
айыру құзыретін шектеу - разграничение компетенции 
айырым белгілері - знаки различия
айырым, айырма, айырмашылық - разность 
академик - академик
академия - академия
академиялық демалыс - отпуск академический 
академиялық сағат - час академический 
аквитенс - аквитенс 
аккит - аккит 
аккомодация, дағдылану, машықтану - аккомодация
аккорд - аккорд
аккредитациялық пул - пул аккредитационный 
аккредитив алушы - получатель аккредитива 
аккредитив арқылы есептесу - расчет посредством 
аккредитива 

аккредитив ашу жөніндегі өтініш - заявление на 
открытие аккредитива 

аккредитив ашу жөніндегі тапсырма - поручение на 
открытие аккредитива 

аккредитив ашу туралы келісім - соглашение об 
открытии аккредитива 

аккредитив ашу туралы өкім - распоряжение об 
открытии аккредитива 

аккредитив ашудағы кідіріс - задержка в открытии 
аккредитива 

аккредитив беру - выдача аккредитива 
аккредитив бойынша ақша алу - получать деньги по 
аккредитиву 

аккредитив бойынша ақша алушы - получатель денег 
по аккредитиву 

аккредитив бойынша алушы - получатель по 
аккредитиву 

аккредитив бойынша есеп айырысу - расчет по 
аккредитиву 

аккредитив бойынша төлем алушы - получатель 
платежа по аккредитиву 

аккредитив бойынша төленетін төлем - платеж по 
аккредитиву 

аккредитив күні - дата аккредитива 
аккредитив мерзімі - срок аккредитива 
аккредитив нөмірі - номер аккредитива 
аккредитив сомасы - сумма аккредитива 

аккредитив ұсыну - выставление аккредитива 
аккредитив ұсыну жолымен төленетін төлем - платеж 
путем выставления аккредитива 

аккредитив шарттары - условия аккредитива 
аккредитив шығарушы - эмитент аккредитива 
аккредитив, сенімдеме - аккредитив 
аккредитивпен төленетін жеткізілім - поставка с 
оплатой аккредитивом 

аккредитивтелген өкіл, тіркелген өкіл - представитель 
аккредитованный 

аккредитивтен ақша алушы - получатель денег с 
аккредитива 

аккредитивтен ақша аудару - перевод денег с 
аккредитива, переводить деньги с аккредитива

аккредитивтен төлем төлеу - производить платеж с 
аккредитива 

аккредитивтен төленетін төлем - платеж с аккредитива 
аккредитивтен төлеу - плата с аккредитива, платить с 
аккредитива

аккредитивтер арқылы есеп айырысу - расчет 
аккредитивами 

аккредитивтерді дисконттау - дисконтирование 
аккредитивов 

аккредитивтердің түрлері - виды аккредитивов 
аккредитивті аудару - перевод аккредитива 
аккредитивті ескертпе - оговорка аккредитивная 
аккредитивті жабу - закрывать аккредитив 
аккредитивті жаңғырту - возобновление аккредитива 
аккредитивті қайтарып алу - отзыв аккредитива 
аккредитивті қуаттау - подтверждение аккредитива 
аккредитивті ресімдеу - оформление аккредитива 
аккредитивті табыстау - передача аккредитива 
аккредитивті толықтыру - пополнять аккредитив 
аккредитивті ұзарту - продлевать аккредитив 
аккредитивті хат - письмо аккредитивное 
аккредитивтік есеп айырысу нысаны - аккредитивная 
форма расчетов

аккредитивтік ескертпе - аккредитивная оговорка 
аккредитивтік тапсырма - поручение аккредитивное 
аккредитивтің ашылуы - открытие аккредитива 
аккредитивтің бастапқы сомасы - первоначальная 
сумма аккредитива 

аккредитивтің иесі - владелец аккредитива 
аккредитивтің қолданылу мерзімі - срок действия 
аккредитива 

аккредитивтің қолданылу мерзімін ұзарту - 
продлевание срока действия аккредитива 

аккредитивтің қолданылу мерзімінің өтуі - истечение 
срока действия аккредитива 

аккредитивтің мерзімін ұзарту - пролонгация 
аккредитива, пролонгирование аккредитива

аккредитивтің орнын толтыру - покрытие аккредитива 
аккредитивтің орнына жүретін төлем - платеж против 
аккредитива 

аккредитивтің ұстаушысы - держатель аккредитива 
аккредитивтің шынайылығы - подлинность 
аккредитива 

аккредиттелген салымшы - аккредитованный вкладчик 
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аккредиттелген чектер - аккредитованные чеки 
аккредиттеу - аккредитование 
аккредиттеу рəсімі - процедура аккредитации 
акселератор коэффициенті - коэффициент акселератора 
акселератор теориясы - теория акселератора 
аксессуар - аксессуар
аксиома - аксиома
акт, кесім - акт
акт бойынша есептен шығару - списать по акту
акт бойынша қажетті құжаттардың түпнұсқаларын 
алу - изымание подлинников необходимых документов 
по акту 

акт жасау - составление акта 
акт кітаптары - актовые книги
акт ұсыну - представление акта 
актив - актив 
актив (белсенді) облигацияларды сату секциясы - 
секция продажи активных облигаций 

актив есеп - счет активный 
актив капитал - активный капитал 
актив коэффициенті - коэффициент актива 
актив пайызы - процент активный 
актив сальдо - активное сальдо 
актив сальдосы бар салымшы - вкладчик с активным 
сальдо 

актив теңгерім - баланс активный 
актив шот - счет актива (активный) 
активке жазу - запись в актив 
актив-пассив шоттар - активно-пассивные счета 
активте тұрған - находящийся в активе 
активтер - активы 
активтер айырбасталымы - конверсия активов 
активтер кепілінен бас тарту туралы ескертпе - 
оговорка об отказе от залога активов 

активтер қоржынын реттеу теориясы - теория 
регулирования портфеля активов 

активтер қоржынын сақтандыру - страхование 
портфеля активов 

активтер қоржынының көрсеткіштері - показатели 
портфеля активов 

активтер қоржынының құрылымы - структура 
портфеля активов 

активтер қоржынының құрылымын реттеу - 
регулирование структуры портфеля активов 

активтер құны - стоимость активов 
активтер мен міндеттемелер мерзімінің сəйкеспеуі - 
несовпадение сроков активов и обязательств 

активтер мен міндеттемелер туралы есептеме - отчет 
об активах и обязательствах 

активтер мен пассивтер бойынша пайыз төлеу 
мерзіміндегі алшақтық - расхождение в сроках 
уплаты процентов по активам и пассивам 

активтер мен пассивтер мерзімінің тоқайласуы - 
совпадение сроков активов и пассивов 

активтер мен пассивтер тізбесі - перечень активов и 
пассивов 

активтер мен пассивтерді басқару - управление 
активами и пассивами 

“активтерге жұмыс істету”, “активтерді жұмыс 
істеуге мəжбүрлеу” - “заставить активы работать” 

активтерге тыйым салу - замораживание активов 
активтерге шаққандағы пайда мөлшері - норма 
прибыли на активы 

активтерге шаққандағы табыс - доход на активы 
активтерден бас тарту - отказ от активов 
активтерден босату - освобождение от активов 
активтерден қайтарым - отдача с активов 
активтерді ағымдағы нарықтық бағаға сəйкес 
қайта бағалау - переоценка активов в соответствии с 
текущими рыночными ценами 

активтерді азайту - уменьшение активов 
активтерді ақшаға айналдыру - превращение активов 
в деньги 

активтерді алмасу - обмен активами 
активтерді бағалау - оценка активов, оценивание 
активов 

активтерді бағалаушы - оценщик активов 
активтерді басқару - управление активами 
активтерді басқару шоты - счет управления активами, 
счет по управлению активами 

активтерді бөлу - разделение активов 
активтерді əртараптандыру - диверсификация активов 
активтерді жаппай сату - распродажа активов 
“активтерді жұлмалау”, “активтерді сидамдау” - 

“ощипывание активов” 
активтерді қайта бағалау - переоценка активов 
активтерді қайта бағалауға арналған сақтық қор - 
резервный фонд для переоценки активов 

активтерді қайта бөлу - перераспределение активов 
активтерді қайта ресімдеу - переоформление активов 
активтерді қамтамасыз ету - обеспечение активов 
активтерді қарыз қаражатының көмегімен сатып алу 

- приобретение активов с помощью заемных средств 
активтерді кəсіпқой бағалаушы - профессиональный 
оценщик активов 

активтерді кінəратты негізде сатып алу - 
приобретение активов на нездоровой основе 

активтерді қолма-қол ақшаға айналдыру - обращать 
активы в наличность 

активтерді көбейту - увеличение активов 
активтерді немесе акцияларды ішінара сатып алу - 
частичное приобретение активов или акций 

активтерді өткізу - реализация активов 
активтерді сату - продажа активов 
активтерді сатып алу - приобретение активов 
активтерді секьюриттеу (бағалы қағаздарға 
айналдыру) - секьюритизация активов 

активтерді сыныптау - классификация активов 
активтерді табыстау - передача активов 
активтерді хеджерлеу - хеджирование активов 
активтерді ырықтандыру, активтерді оқшаулаудан 
алу - размораживание активов 

активтердің ағымдағы айналымы - текущий оборот 
активов 

активтердің ағымдағы құны - текущая стоимость 
активов 
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активтердің айналымдылығы - оборачиваемость 
активов 

активтердің айналымы - оборот активов 
активтердің атаулы құны - номинальная стоимость 
активов 

активтердің ауыспалы айналымы - кругооборот 
активов 

активтердің ауыстырылуы - перемещение активов 
активтердің бағамдық тəуекелі (қатері) - курсовой 
риск активов 

активтердің бастапқы құны - первоначальная 
стоимость активов 

активтердің бір акцияға шағып есептегендегі таза 
құны - чистая стоимость активов в расчете на одну 
акцию 

активтердің жалпы сомасы (қосындысы) - общая 
сумма активов 

активтердің жасақталу теориясы - теория 
формирования активов 

активтердің жетіспеуі - нехватка активов 
активтердің иесі - держатель активов 
активтердің құнын қайта бағалау - переоценка 
стоимости активов 

активтердің құралуы - образование активов 
активтердің құрылымы - структура активов 
активтердің өтімділігі - ликвидность активов 
активтердің пайдалылығы - рентабельность активов 
активтердің сапасы - качество активов 
активтердің сапасын бағалау жүйесі - система оценки 
качества активов 

активтердің таза қосындысы (сомасы) - чистая сумма 
активов 

активтердің таратылу құны - ликвидационная 
стоимость активов 

активтермен жасалатын операциялар - операции с 
активами 

активтермен қамтамасыз етілетін бағалы қағаздар - 
обеспечиваемые активами ценные бумаги 

активтермен қамтамасыз ету - обеспечение активами 
активтермен өтеу - покрытие активами 
активті есептен шығару кезеңі - период списания 
актива 

активтік жайғасым, белсенді жайғасым - активная 
позиция 

активтік операциялар - операции активные 
активтілік коэффициенті, белсенділік коэффициенті - 
коэффициент активности 

активтің бастапқы бағасы - первоначальная цена 
актива 

активтің қысқа мерзімді міндеттемелерден асып 
түсуі - превышение актива над краткосрочными 
обязательствами 

активтің нақты құны - реальная стоимость актива 
актіге қол қою - подписание (подписывание) акта 
актілердің түсіндірмесі - толкование актов
актілеу - актировать
актілік қағаз, акт қағазы - бумага актовая 
“актімен бірге жіберіледі” - “следует при акте”

актіні көрсету - предъявление акта 
актіні куəландыру - удостоверение акта 
актінің қабылданған орны мен күні - место и дата 
принятия акта

акт-реттеме - регламент-акт 
актуарийді бағалау, актуарлық бағалау - оценка 
актуарная 

актуарийлер институты - институт актуариев 
актуарийлік балама - эквивалент актуарный 
актуарийлік есеп айырысу - расчет актуарный 
актуарийлік калькуляция - калькуляция актуарная 
актуарийлік тəуекел - риск актуарный 
акцепт, ризалық, құптама - акцепт 
акцепт (ризалық) алушы - получатель акцепта 
акцепт беру, ризалық беру - выдача акцепта, 
предоставление акцепта

акцепт (ризалық) күні - дата акцепта 
акцепт (ризалық) мерзімі - срок акцепта 
акцепт (ризалық) мерзімінде берілді - акцепт 
произведен в срок 

акцепт (ризалық) нысаны - форма акцепта 
акцепт емеске наразылық, бейакцептіге наразылық - 
протест в неакцепте 

акцепт есебі - учет акцепта 
акцепт орнына жүретін төлем - платеж против акцепта 
акцепт туралы нұсқаулықтар - инструкции об акцепте 
акцепт туралы хабарлама - уведомление об акцепте 
акцепт үшін төленетін алым - сбор за акцепт 
акцептант, ризалық беруші, құптаушы - акцептант 
акцептант-банк, ризалық беруші банк - банк-
акцептант 

акцептанттың жауапкершілігі - ответственность 
акцептанта 

акцептелген (ризалық берілген) - акцептованный 
акцептелген кредит, құпталған кредит - 
акцептованный кредит 

акцептелген тапсырма, ризалық берілген тапсырма - 
поручение акцептованное 

акцептелген тапсырмалар арқылы есеп айырысу - 
расчет акцептованными поручениями 

акцептелген тратта - тратта акцептованная 
акцептелген чек, ризалық берілген чек - 
акцептованный чек 

акцептелді, ризалық берілді - акцептован 
“акцептелді”, “ризалық берілді”, “құпталды” - 

“акцептовано” 
акцептелмеген вексель - неакцептованный вексель 
акцептелмеген тратта - тратта неакцептованная 
акцептелмеген чек - неакцептованный чек 
акцептелмеген, ризалық берілмеген - 
неакцептованный 

акцептен алдын ала бас тарту - предварительный отказ 
от акцепта 

акцептен бас тарту - отказ от акцепта 
акцептен бас тарту туралы өтініш - заявление об 
отказе от акцепта 

акцептен кейінгі бас тарту, ризалықтан кейінгі бас 
тарту - последующий отказ от акцепта 
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акцептен толық бас тарту - полный отказ от акцепта 
акцептерді есепке алу кітабы - книга учета акцептов 
акцептеу, ризалық беру, құптау, құптама - акцептация, 
акцептирование, акцептование

акцептеу (ризалық беру) жүйесі - система 
акцептования 

акцептеу (ризалық беру) үшін көрсету - предъявление 
для акцептования 

акцептеу (ризалық беру) шарттары - условия 
акцептования 

акцептеу бойынша төленетін төлем - платеж по 
акцептовании 

акцептеу мерзімі, ризалық беру мерзімі, құптау 
мерзімі - акцептационный срок 

акцептеу сомасы - сумма акцептования 
акцептеуге (ризалық беруге) арналған төлем құжаты 

- платежный документ для акцептования 
акцептеуге арналған тратта - тратта для акцептования 
акцептеуге ұсыну - представление к акцептованию 
акцептеуден (ризалық беруден) бас тарту қатері - риск 
отказа от акцептования 

акцептеуден (ризалық беруден) бас тартуды алушы - 
получатель отказа в акцептовании 

акцептеуден бас тарту - отказ в акцепте, отказ от 
акцептования

акцептеудің (ризалық берудің) келісілген мерзімі - 
оговоренный срок акцептования 

акцептіге (қуаттамаға) қол қойылды - акцепт 
подписан 

акцептіге (ризалыққа) қарсы, акцепт (ризалық) 
орнына - против акцепта 

акцептіге қол қою - подписание акцепта 
акцептіден (ризалықтан) бас тарту туралы хабарлама 

- уведомление об отказе от акцепта 
акцептіден ішінара бас тарту - частичный отказ от 
акцепта 

акцептілер (ризалық) бойынша міндеттемелер 
кітабы - книга обязательств по акцептам 

акцептілер бойынша міндеттемелер - обязательства по 
акцептам 

акцептілер тізілімі - реестр акцептов 
акцептілердің мерзімдік картотекасы - срочная 
картотека акцептов 

акцептілік есеп айырысу нысаны, құптамалы есеп 
айырысу нысаны - акцептная форма расчетов 

акцептілік-кепілдік операциялары - операции 
акцептно-гарантийные 

акцептілік кредит - акцептный кредит 
акцептілік қысқа мерзімді кредит - акцептный 
краткосрочный кредит 

акцептілік-рамбурстық кредит - кредит акцептно-
рамбурсный 

акцептілік фирма - фирма акцептная 
акцептілік шот - акцептный счет 
акцептімен төлеу - платеж акцептом 
акцептіні ескеру (есепке алу) - учитывать акцепт 
акцептіні өтеу - погашение акцепта 

акцептінің (ризалықтың) қолданылу мерзімі - срок 
действия акцепта 

акцептінің орнына құжаттар беру - выдача документов 
против акцепта 

акцептісіз төлем - безакцептный платеж 
акцепттелген есеп - счет акцептованный 
акцессорлық жауапкершілік - акцессорная 
ответственность 

акцессорлық құқықтық қатынас - правоотношение 
акцессорное 

акцессорлық міндеттеме, қосымша міндеттеме - 
акцессорное обязательство 

акциз - акциз
акциз алымын салу - облагать акцизным сбором 
акциздерден аударылған трансферт - трансферт от 
акцизов 

акциздік ережелер - правила акцизные 
акциздік салық - налог акцизный 
акционер - акционер 
акционер құқығы - право акционера 
акционер-директор - директор-акционер 
акционердің артықшылықты құқығы - 
преимущественное право акционера 

акционердің дауыс беру құқығы - право голоса 
акционера 

акционердің пайдасы - прибыль акционера 
акционердің шектеулі жауапкершілігі - ограниченная 
ответственность акционера 

акционерлер алдындағы жауапкершілік - 
ответственность перед акционерами 

акционерлер алдындағы міндеттемелер - 
обязательства перед акционерами 

акционерлер арасындағы келісім - соглашение между 
акционерами 

акционерлер жиналысы - собрание акционеров 
акционерлер жиналысын шақыру - созыв собрания 
акционеров 

акционерлер қаражатының қозғалысы туралы 
есептеме - отчет о движении средств акционеров 

акционерлер кеңесі - совет акционеров 
акционерлер кітабы - книга акционеров 
акционерлер қоғамы - общество акционеров 
акционерлер хатшылығы - секретариат акционеров 
акционерлер шоты - счета акционеров 
акционерлерге арналған ақпарат - информация для 
акционеров 

акционерлерге берілетін есеп-қисап - отчетность, 
представляемая акционерам 

акционерлердің есімдік тізімі - поименный список 
акционеров 

акционерлердің жалпы жиналысы - общее собрание 
акционеров 

акционерлердің жауапкершілігі - ответственность 
акционеров 

акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысы - 
общее ежегодное собрание акционеров 

акционерлердің жылдық жалпы жиналысы - общее 
годовое собрание акционеров 
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акционерлердің құқықтары - права акционеров 
акционерлердің облигациясы - облигация акционеров 
акционерлердің тізілімі - реестр акционеров 
акционерлердің тізімі - список акционеров 
акционерлердің төтенше жалпы жиналысы - 
чрезвычайное общее собрание акционеров 

акционерлердің үйлесімді өкілдігі - пропорциональное 
представительство акционеров 

акционерлік банктің таза активтері - чистые активы 
акционерного банка 

акционерлік капитал - акционерный капитал 
акционерлік капитал есебінен қаржыландыру - 
финансирование за счет акционерного капитала 

акционерлік капитал құрылымын қайта құру - 
перестройка структуры акционерного капитала 

акционерлік капиталға айналдыру - превращение в 
акционерный капитал 

акционерлік капиталға қатысу үлесі - доля участия в 
акционерном капитале 

акционерлік капиталға шаққандағы пайда - прибыль 
на акционерный капитал 

акционерлік капиталға шаққандағы таза пайда - 
чистая прибыль на акционерный капитал 

акционерлік капиталдағы өзгерістер туралы есептеме 
- отчет об изменениях в акционерном капитале 

акционерлік капиталды айырбастау - конверсия 
акционерного капитала 

акционерлік капиталды көбейту - увеличение 
акционерного капитала 

акционерлік капиталды қысқарту - сокращение 
акционерного капитала 

акционерлік капиталды тартуға жұмсалған шығын - 
затраты на привлечение акционерного капитала 

акционерлік капиталдың азаюы - уменьшение 
акционерного капитала 

акционерлік капиталдың айналымдылығы - 
оборачиваемость акционерного капитала 

акционерлік капиталдың активтердің жалпы 
жиынтығына қатынасы - отношение акционерного 
капитала к обшей сумме активов 

акционерлік капиталдың атаулы құны - номинальная 
стоимость акционерного капитала 

акционерлік капиталдың жиынтық активтерге 
қатынасы - отношение акционерного капитала к 
суммарным активам 

акционерлік капиталдың қосылуы - слияние 
акционерного капитала 

акционерлік капиталдың құны - стоимость 
акционерного капитала 

акционерлік капиталдың құнын төмендету - 
понижать стоимость акционерного капитала 

акционерлік капиталдың нарықтық құны - рыночная 
стоимость акционерного капитала 

акционерлік капиталдың өсуі - прирост акционерного 
капитала 

акционерлік капиталдың пайдалылығы - 
рентабельность акционерного капитала 

акционерлік капиталдың сұйылуы (бытыраң қы лы-
ғы) - разводнение акционерного капитала 

акционерлік капиталдың таза құны - чистая 
стоимость акционерного капитала 

акционерлік капиталдың төленбеген үлесі - 
неоплаченная доля акционерного капитала 

акционерлік кəсіпорын - предприятие акционерное 
акционерлік қоғам - акционерное общество 
акционерлік қоғам басқармасы - правление 
акционерного общества 

акционерлік қоғам басқармасының төрағасы - 
председатель правления акционерного общества 

акционерлік қоғам басшылығы - руководство 
акционерного общества 

акционерлік қоғам жарғысы - устав акционерного 
общества 

акционерлік қоғам қаржысы - финансы акционерного 
общества 

акционерлік қоғам қоры - фонд акционерного 
общества 

акционерлік қоғам тізілімі - реестр акционерного 
общества 

акционерлік қоғамды басқару органы - орган 
управления акционерным обществом 

акционерлік қоғамды қайта құрылымдау - 
реструктуризация акционерного общества 

акционерлік қоғамды құру жəне тіркеу рəсімі - 
процедура организации и регистрации акционерного 
общества 

акционерлік қоғамды тарату - ликвидация 
акционерного общества 

акционерлік қоғамның акциялары - акции 
акционерного общества 

акционерлік қоғамның директорлар кеңесі - совет 
директоров акционерного общества 

акционерлік қоғамның жалпы жиналысының шеші-
мі - решение общего собрания акционерного общества 

акционерлік қоғамның жарғылық капиталы - 
уставный капитал акционерного общества 

акционерлік қоғамның жарғылық капиталы туралы 
тармақ - пункт об уставном капитале акционерного 
общества 

акционерлік қоғамның құрылтайшылық құжаты - 
учредительный документ акционерного общества 

акционерлік қоғамның құрылтайшысы - учредитель 
акционерного общества 

акционерлік қоғамның мəртебесін алу - приобретение 
статуса акционерного общества 

акционерлік қоғамның хабардар адамы - 
осведомленное лицо акционерного общества 

акционерлік компания - компания акционерная 
акционерлік компания жарғысы - устав акционерной 
компании 

акционерлік компания қаржысы - финансы 
акционерной компании 

акционерлік компаниялардың табыстарынан 
алынатын салық - налог с доходов акционерных 
компаний 
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акционерлік компанияны басқару - управление 
акционерной компанией 

акционерлік компанияның капиталына қатысушы - 
участник в капитале акционерной компании 

акционерлік компанияның пайдасы - прибыль 
акционерной компании 

акционерлік корпорация - корпорация акционерная 
акционерлік құқық - акционерное право 
акционерлік меншік - акционерная собственность
акционерлік өкілеттік - акционерное полномочие 
акционерлік сақтандыру қоғамы - страховое 
акционерное общество 

акционерлік сертификат - сертификат акционерный 
акционерлік тіркелім - регистр акционерный 
акция - акция 
акция бағамы - курс акции 
акция бағамын тіркеу - регистрация курса акций 
акция бағасын қолдау деңгейі - уровень поддержки 
цены акции 

акция бағасының бір акцияға шаққандағы пайдаға 
қатынасы - отношение цены акции к прибыли на одну 
акцию 

акция бағасының табысқа қатынасы - отношение 
цены акции к доходу 

акция бойынша пайда нормасы - норма прибыли по 
акции 

акция кепілімен берілетін несие - ссуда под акции 
акция құны - стоимость акции 
акция рəмізі - символ акции 
акция сатып алушы - покупатель акции 
акция сертификаты - сертификат акции 
акция сертификатының үлгісі - образец сертификата 
акции 

акция титрі - титр акции 
акция үшін жарна төлеу туралы талап - требование об 
уплате взноса за акции 

акцияға есімді куəлік - именное свидетельство на 
акцию 

акцияға жазылу парағы - подписной лист на акции 
акцияға құқық алушы - получатель права на акцию 
акцияға құқықты табыстаушы тұлға - лицо, 
передающее право на акцию 

акцияға меншік құқығы туралы сертификат - 
сертификат о праве собственности на акции 

акцияға меншік құқығын қайта табыстау - 
переуступка права собственности на акции 

акцияға меншік құқығын табыстау - передача права 
собственности на акцию 

акцияға меншік құқығын табыстау нысаны - форма 
передачи права собственности на акции 

акцияға салынатын салық - налог на акции 
акцияға сыйлықақы - премия на акцию 
акцияға тыйым салу құқығы - право ареста акции 
акцияға шағып есептелген табыс - доход в расчете на 
акцию 

акцияға шаққандағы бастапқы табыс - первичные 
доходы на акцию 

акцияға шаққандағы құн - стоимость в расчете на 
акцию 

акцияға шаққандағы пайда - прибыль на акцию 
акцияға шаққандағы табыс - доход на акцию 
акцияға шаққандағы таза құн (таза капитал) - 
чистая стоимость в расчете на акцию (нетто-капитал) 

акцияға шаққандағы таза пайда - чистая прибыль на 
акцию 

акцияға шаққандағы таза табыс - чистый доход на 
акцию 

акциялар ағыны - поток акций 
акциялар айналымының жылдамдығы - скорость 
оборота акций 

акциялар бағамын қолдау мақсатында сатып алу - 
покупка в целях поддержания курса акций 

акциялар бағамына үстеме - надбавка к курсу акций 
акциялар бағамының көтерілуі - повышение курса 
акций 

акциялар бағамының құлдырауы - разрыв курсов 
акций 

акциялар бағамының сай келмеуі - несоответствие 
курсов акций 

акциялар бойынша дауыс беру құқығының жоқтығы 
- отсутствие права голоса по акциям 

акциялар бойынша дауыс құқығы - право голоса по 
акциям 

акциялар бойынша дивиденд - дивиденд по акциям 
акциялар бойынша сыйлықақы - премия по акциям 
акциялар бойынша толық дауыс беру құқығы - 
полное право голоса по акциям 

акциялар бойынша трансфертті жүзеге асыру - 
осуществлять трансферт по акциям 

акциялар кітабы - книга акций 
акциялар қоржыны - корзина акций, портфель акций
акциялар мен облигациялар бөлімі - отдел акций и 
облигаций 

акциялар нарығы - рынок акций 
акциялар нысанындағы капитал - капитал в форме 
акций 

акциялар пакеті - пакет акций 
акциялар пакеті үшін үстеме - надбавка за пакет акций 
акциялар пакетін табыстау - передача пакета акций 
акциялар пакетінің құны - стоимость пакета акций 
акциялар салғырты - разверстка акций 
акциялар сериясы - серия акций 
акциялар сыныбы, акциялар жіктелімі - класс акций 
акциялар тізімдемесі - опись акций 
акциялар тізімі - список акций 
акциялар тіркелімі - регистр акций 
акциялар топтамасы - партия акций 
акциялар топтамасының бағамына үстеме - надбавка 
к курсу партии акций 

акциялар трансферті - трансферт акций 
акциялар трансфертін жүзеге асыру - осуществлять 
трансферт акций 

акциялар түріндегі капитал - капитал в акциях 
акциялар шоғырланымы, акцияларды шоғыр лан-
дыру - консолидация акций 
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акциялар шығару - выпуск акций 
акциялар шығару арқылы қаржыландыру - 
финансирование с помощью выпуска акций 

акциялар шығару шарты - условие выпуска 
акциялар эмиссиясы, акциялар шығару - эмиссия 
акций 

акциялар эмиссиясын орналастыру - размещение 
эмиссии акций 

акцияларға айырбасталатын облигациялар - 
облигации, обмениваемые на акции 

акцияларға бастапқы жазылушы - первоначальный 
подписчик на акции 

акцияларға жазылу құқығы - право подписки на акции 
акцияларға жазылудың артықшылықты құқығы - 
преимущественное право подписки на акции 

акцияларға жазылудың жетімсіздігі - недобор 
подписки на акции 

акцияларға жазылушы - подписчик на акции 
акцияларға жазылымды ашу - открытие подписки на 
акции 

акцияларға жазылыс - подписка на акции 
акцияларға жазылыс есебінің кітабы - книга учета 
подписки на акции 

акцияларға жазылыс туралы хабарлама - 
уведомление о подписке на акции 

акцияларға жұмсалым - вложение в акции 
акцияларға құқық - право на акции 
акцияларға құқықтарды табыстау - передача права на 
акции 

акцияларға өкім жүргізу құқығы - право 
распоряжения акциями 

акцияларға сөзсіз айырбасталатын облигация - 
облигация безусловно конвертируемая в акции 

акцияларға шаққандағы пайда мөлшері - норма 
прибыли на акции 

акцияларға шаққандағы пайыз - процент на акции 
акциялардағы өзгерістерге түзету - поправка на 
изменения в акциях 

акциялардан алынған капиталдың өсуі - прирост 
капитала от акций 

акциялардан алынған пайда - прибыль от акций 
акцияларды айырбастау - конвертация акций, 
конвертирование акций, обмен акций, мена акций

акцияларды айырбастау туралы ұсыныс - 
предложение об обмене акций 

акцияларды айырбастау ұсынысы - предложение 
обмена акций 

акцияларды алмасу - обмен акциями 
акцияларды алып-сатарлық мақсатпен сатып алу - 
скупка акций со спекулятивными целями 

акцияларды алып-сатарлықпен көтере сатып алу - 
спекулятивная скупка акций 

акцияларды аукционда сату - продажа акций на 
аукционе 

акцияларды ашық жазылу жолымен орналастыру - 
размещение акций путем открытой подписки 

акцияларды бағамын көтеру мақсатымен жаппай 
сатып алу - массовая скупка акций с целью поднять их 
курс 

акцияларды бағамын түсіру мақсатымен жаппай 
сату - массовая продажа акций с целью сбить их курс 

акцияларды біріктіру - объединение акций 
акцияларды бірлесіп иелену - совместное владение 
акциями 

акцияларды бірлесіп ұстау - совместное держание 
акций 

акцияларды бөлу - распределение акций 
акцияларды депозиттеу - депонирование акций 
акцияларды еркін айналыстағы қолхаттарға 
айналдыру - преобразование акций в свободно 
обращающиеся расписки 

акцияларды есепке алу кітабы - книга учета акций 
акцияларды жазылыс бойынша бөлу,акцияларды 
жаздырып алу бойынша бөлу - распределение акций 
по подписке 

акцияларды жария орналастыру - публичное 
размещение акций 

акцияларды жеңілдікті бағамен сатып алу құқығы - 
право купить акции по льготной цене 

акцияларды жинақтау - складирование акций 
акцияларды иелену - владение акциями 
акцияларды иелену құқығы - право владения акциями 
акцияларды иелену құқығын беру жоспары - план 
предоставления права владения акциями 

акцияларды иеліктен алу - отчуждение акций 
акцияларды ірі бөліктерге қайта топтау - реверсивный 
сплит акций 

акцияларды ірілендіру - деноминация акций 
акцияларды қайта бөлу - перераспределение акций 
акцияларды қайта сату (артық сату) - перепродажа 
акций 

акцияларды қайта сыныптау - реклассификация акций 
акцияларды қайта тіркеу - перерегистрация акций 
акцияларды қайта топтау - перегруппировка акций 
акцияларды қайтарып алу - отзыв акций 
акцияларды кепілге табыстау - передача акций в залог 
акцияларды қолдан жасаудан қорғау - защита акций 
от подделки 

акцияларды көпшілікке сату - публичная продажа 
акций 

акцияларды көтере сату - распродажа акций 
акцияларды көтере сатып алушы - скупщик акций 
акцияларды негізгі ұстаушы - основной держатель 
акций 

акцияларды орналастыру - размещение акций 
акцияларды өзара иелену - взаимное владение акциями 
акцияларды өндіріп алу құқығы - право изымать 
акции 

акцияларды өтеу - погашение акций 
акцияларды өтеуге арналған сақтық қор - резервный 
фонд для погашения акций 

акцияларды өткізу - реализация акций 
акцияларды сату - продажа акций 
акцияларды сатуға өкілеттіліктер - полномочия на 
продажу акций 

акцияларды сатып алу - покупка акций, приобретение 
акций
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акцияларды сатып алу жоспары - план приобретения 
акций 

акцияларды сатып алу құқығы - право приобретать 
акции 

акцияларды сатып алу туралы ұсыныс - предложение 
о покупке акций 

акцияларды сатып алуға құқық беретін 
облигациялық варрант - облигационный варрант, 
дающий право на покупку акций 

акцияларды сатып алуға немесе сатуға апталық 
тапсырыс - недельный заказ на покупку или продажу 
акций 

акцияларды сатып алу-сату - купля-продажа акций 
акцияларды сенім қорына табыстау - передача акций 
в траст 

акцияларды сенімгерлікпен басқаруға табыстау - 
передача акций в доверительное управление 

акцияларды табыстау - передача акций 
акцияларды талдау жөніндегі маман - специалист по 
анализу акций 

акцияларды тарату тəртібі - порядок распространения 
акций 

акцияларды таратушы - распространитель акций 
акцияларды тəркілеу - конфискация акций 
акцияларды “тықпалау” - “проталкивание” акций 
акцияларды тіркеуші - регистратор акций 
акцияларды тоғыспалы иелену - перекрестное 
владение акциями 

акцияларды толайым сатып алу - скупка акций 
акцияларды төлеу - оплата акций, оплачивать акции
акцияларды төмен бағам бойынша көтере сатып алу 

- скупка акций по низкому курсу 
акцияларды үшінші тарапқа табыстау - передача 
акций третьей стороне 

акцияларды ұстаушылар арасында орналастыру - 
размещение акций среди держателей 

акцияларды ұстаушының бірнеше дауысқа құқығы - 
право держателя акций на несколько голосов 

акцияларды шетелде орналастыру - размещение акций 
за рубежом 

акциялардың айналымы - оборот акций 
акциялардың бағамын қолдау - поддержка курса акций 
акциялардың бағасы - цена акций 
акциялардың бағасын белгілеу - котировка акций 
акциялардың бақыланбайтын пакеті - неконтрольный 
пакет акций 

акциялардың бақылау пакеті - контрольный пакет 
акций 

акциялардың бақылау пакетін аукцион арқылы сату 
- продажа контрольного пакета акций через аукцион 

акциялардың бақылау пакетін иелену - обладание 
контрольным пакетом акций 

акциялардың бақылау пакетін сату жөніндегі тендер 
- тендер по продаже контрольного пакета акций 

акциялардың бақылау пакетін сатып алу - 
приобретение контрольного пакета акций 

акциялардың бақылау пакетін ұстаушы - держатель 
контрольного пакета акций 

акциялардың бақылау пакетін ұстаушылардағы 
бақылаудан түскен пайда - прибыль от контроля у 
держателей контрольного пакета акций 

акциялардың бара-барлығы - паритет акций 
акциялардың бастапқы құны - первоначальная 
стоимость акций 

акциялардың бастапқы эмиссиясы - первичная 
эмиссия акций 

акциялардың бірінші шығарылымы - первый выпуск 
акций 

акциялардың жазылыстық бағасы - подписная цена 
на акции 

акциялардың жаңа шығарылымы - новый выпуск 
акций 

акциялардың жаңа шығарылымы туралы 
хабарландыру - объявление о новом выпуске акций 

акциялардың иеленушілерін тіркеу кітабы - книга 
регистрации владельцев акций 

акциялардың иесі (иеленушісі) - владелец акций 
акциялардың ірі пакетін ұстаушы - держатель 
крупного пакета акций 

акциялардың ірі ұстаушысы - крупный держатель 
акций 

акциялардың күрт төмендеу үстіндегі бағамы - резко 
снижающиеся курсы акций 

акциялардың құнсыздануы - обесценение акций 
акциялардың өтімділігі - ликвидность акций 
акциялардың пайдалылығы - прибыльность акций 
акциялардың сенімділігі - надежность акций 
акциялардың тізілімі - реестр акций 
акциялардың төмендеуші бағамы - понижающийся 
курс акций 

акциялардың үлесі - доля акций 
акциялардың фантомдық жоспары - фантомный план 
акций 

акциялардың шектеулі айналымдылығы - 
ограниченная обращаемость акций 

акциялармен айырбас операциялары - обменная 
операция с акциями 

акциялармен алып-сатарлық жасаушы - спекулянт 
акциями 

акциялармен жасалатын айла-шарғы - махинация с 
акциями 

акциялармен жасалатын алып-сатарлық - спекуляция 
акциями 

акциялармен жасалатын мəмілелер - сделки с акциями 
акциялармен жасалатын операциялар - операции с 
акциями 

акциялармен сауда жасау - торговля акциями 
акциялармен сауда көлемі - объем торговли акциями 
акциялаудағы шектеу шаралары - ограничительные 
меры в акционировании 

акциялық манто - манто акционное 
акцияны қайта сақтандыру - перестрахование акции 
акцияны ұстаушы, акция иесі - держатель акции 
акцияның атаулы иесі - номинальный держатель акции 
акцияның атаулы құны - номинальная стоимость 
акции 
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акцияның атаулы құнына үстеме - надбавка к 
номиналу акции 

акцияның бағасын таңбалау - обозначение цены акции 
акцияның банкротқа ұшыраған иесі - 
обанкротившийся держатель акции 

акцияның биржалық құнының көбеюі - увеличение 
биржевой стоимости акции 

акцияның бөлігі - часть акции 
акцияның деректемелері - реквизиты акции 
акцияның жиынтық табыстылығы - совокупная 
доходность акции 

акцияның қайтарып алынатын бағасы - отзывная 
цена акции 

акцияның міндетті деректемелері - обязательные 
реквизиты акции 

акцияның нарықтық бағасы - рыночная цена акции 
акцияның нарықтық бағасының атаулы құнға 
қатынасы - отношение рыночной цены акции к 
номиналу 

акцияның нарықтық бағасының бір акциядан 
алынған табысқа қатынасы - отношение рыночной 
цены акции к доходу от одной акции 

акцияның нарықтық бағасының оның бастапқы 
құнына қатынасы - отношение рыночной цены акции 
к ее первоначальной стоимости 

акцияның нарықтық бағасының оның бухгалтерлік 
бағалауына қатынасы - отношение рыночной цены 
акции к ее бухгалтерской оценке 

акцияның нарықтық құны - рыночная стоимость 
акции 

акцияның немесе облигацияның шынайы 
құндылығы - подлинная ценность акции или 
облигации 

акцияның нөмірі - номер акции 
акцияның пайдалылығы - рентабельность акции 
акцияның тіркелген иесі - зарегистрированный 
владелец акции 

акцияның толық төлемақысы - полная оплата акции 
акцияның түпкілікті сертификаты - окончательный 
сертификат акции 

акцияның халықаралық сəйкестендіру нөмірі - 
международный идентификационный номер акции 

акцияның шартты түрде қабылданған құны - 
условно-принятая стоимость акции 

акцияшылардың арасына тарату үшін жай акциялар 
шығару - эмиссия обыкновенных акций для 
размещения среди акционеров 

ақау - дефект 
ақаулы жөнелтім - дефектное отправление
ақаулы пошта - дефектная почта
ақаулы тізімдеме - дефектная ведомость 
ақаутапқыш - дефектоскоп
ақиқат - истина
ақиқат жаршысы - глашатай истины
ақиқат ықтималдық - вероятность истинная 
ақиқаттың өлшемі - критерий истины
ақ-қара түсті фильм - фильм черно-белый
аққұла дисконт - незаработанный дисконт 

аққұла өсім - незаработанное приращение 
аққұла сыйлықақы - незаработанная премия 
аққұла табыс, еңбекпен табылмаған табыс, еңбексіз 
табыс, еңбек етпей тапқан табыс - доход нетрудовой 

ақпар - сводка 
ақпар жазу - составление сводки 
ақпарат - информация 
ақпарат агенттігі - информационное агентство
ақпарат ағыны - поток информации  

(информационный) 
ақпарат алмасу - информационный обмен, обмен 
информацией

ақпарат алмасуды ұлғайту - расширение обмена 
информацией 

ақпарат алмасудың электронды жүйесі - электронная 
система обмена информацией 

ақпарат алудағы кідіріс - задержка в получении 
информации 

ақпарат арнасы - канал информации 
ақпарат беретін жарнама - реклама информативная 
ақпарат беру - давать информацию, предоставление 
информации

ақпарат беру міндеттемесі - обязательство 
предоставить информацию 

ақпарат беру саясаты - политика предоставления 
информации 

ақпарат беру тетігі - механизм передачи информации 
ақпарат бірлігі - единица информации 
ақпарат бюросы - бюро информации (информационное) 
ақпарат еркіндігі - свобода информации 
ақпарат жинау - сбор информации 
ақпарат жиымы - массив информации
ақпарат жіберу - посылка информации, посылать 
информацию

ақпарат жүйесі - система информации 
ақпарат қоры - база информационная 
ақпарат көздерінен алынған баға - цена из источников 
информации 

ақпарат құралдары - средства информации 
ақпарат нарығының фирмалық құрылымы - 
фирменная структура рынка информации 

ақпарат орталығы - центр информации, центр 
информационный

ақпарат пакеті - пакет информации 
ақпарат ресурстары - информационные ресурсы 
ақпарат ретінде - в порядке информации 
ақпарат сипаттамасы - характеристика информации 
ақпарат сұрату - запрос информации 
ақпарат табыстау жүйесі - система передачи 
информации 

ақпарат тарату - распространение информации 
ақпарат тарату тəртібі - порядок передачи информации 
ақпарат теориясы - теория информации 
ақпарат үстелі - стол информации 
ақпарат ұсыну - представление информации 
ақпаратқа қол жеткізу - доступ к информации 
ақпаратқа сұрау салу - запрос на информацию 
ақпаратпен жабдықтау - снабжение информацией 
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ақпаратпен қамтамасыз ету - информационное 
обеспечение 

ақпараттандыру - информатизация 
ақпараттандыру жəне байланыс агенттігі - агентство 
информатизации и связи 

ақпаратты автоматтандырылған өңдеу жүйесі - 
система автоматизированной обработки информации 

ақпаратты ашу рəсімі - процедура раскрытия 
информации 

ақпаратты ашу талаптары - требования раскрытия 
информации 

ақпаратты ашу‚ ақпаратты ашып көрсету - раскрытие 
информации 

ақпаратты бағалау - оценка информации 
ақпаратты жазып алу - запись информации 
ақпаратты жаңарту - обновление информации 
ақпаратты жаңғырту - воспроизведение информации 
ақпаратты жеткізуші, ақпарат иесі - носитель 
информации 

ақпаратты жеткізуші, ақпарат тасымалдаушы - 
носитель информации

ақпаратты жіберу - передача информации 
ақпаратты іріктеу - отбор информации 
ақпаратты қажетсіну - потребности в информации 
ақпаратты кодтау, ақпаратқа код беру - кодирование 
информации 

ақпаратты қорғау - защита информации 
ақпаратты оқшаулау - блокирование информации 
ақпаратты орталықтандыру - централизация 
информации 

ақпаратты өңдеу - обработка информации 
ақпаратты өңдеу жүйесі - система обработки 
информации 

ақпаратты сəйкестендіру - идентификация информации 
ақпаратты сұрату - запрашивать информацию
ақпаратты сыныптау мен кодтаудың бірыңғай 
жүйесі - единая система классификации и кодирования 
информации 

ақпаратты талқылау - обсуждение информации 
ақпаратты тұтынушы - потребитель информации 
ақпараттық ашықтық қағидаты - принцип 
информационной прозрачности 

ақпараттық бағдарлама - программа информационная 
ақпараттық бақылау - контроль информационный 
ақпараттық есептеме - информативный отчет 
ақпараттық жарнама - реклама информационная 
ақпараттық желі - сеть информационная 
ақпараттық жүйе - информационная система
ақпараттық қажеттілік - потребность информационная
ақпараттық қалқандар - информационные щиты 
ақпараттық қауіпсіздік қызметі - служба 
информационной безопасности

ақпараттық кеңістік - информационное пространство
ақпараттық қолдау - поддержка информационная 
ақпараттық құжат - документ информационный 
ақпараттық қызмет - деятельность информационная 
ақпараттық қызмет көрсету - обслуживание 
информационное, услуги информационные

ақпараттық қызметтер көрсету нарығының 
фирмалық құрылымы - фирменная структура рынка 
информационных услуг 

ақпараттық операциялар - операции информационные 
ақпараттық ресурстар - ресурсы информационные 
ақпараттық ресурстар қауіпсіздігі - безопасность 
информационных ресурсов

ақпараттық сəтсіздік - провал информационный 
ақпараттық статистика - статистика информационная 
ақпараттық сұрау салу - запрос информационный
ақпараттық табло - табло информационное 
ақпараттық тармақ - пункт информационный 
ақпараттық терминал - терминал информационный 
ақпараттық тəсім - схема информационная 
ақпараттық техника - техника информационная 
ақпараттық технология - технология информационная 
ақпараттық технологиялар бөлімі - отдел 
информационных технологий 

ақпараттық технологиялар нарығы - рынок 
информационных технологий 

ақпараттық үдерістер - информационные процессы 
ақпараттық үлгі - модель информационная 
ақпараттық хабар - сообщение информационное 
ақпараттық хабарлама - сообщение информационное 
ақпараттық хат - информационное письмо 
ақпараттық шолу - обзор информационный 
ақпараттық-анықтама қызметі - служба 
информационно-справочная 

ақпараттық-анықтамалық қызметтер көрсету - 
услуги информационно-справочные 

ақпараттық-басқару жүйесі - информационно-
управляющая система (ИУС) 

ақпараттық-есептеу орталығы - центр 
информационно-вычислительный 

ақпараттық-іздестіру жүйесі - система 
информационно-поисковая 

ақпараттық-іздестіру тілі - язык информационно-
поисковый 

ақпараттық-кеңес беру қызметтерін көрсету - 
информационно-консультационные услуги 

ақпараттық-коммерциялық қызметтер көрсету - 
информационно-коммерческие услуги

ақпараттық-насихаттық іс-шаралар - 
информационно-пропагандистские мероприятия

ақпараттық-талдау қызметі - информационно-
аналитическая служба

ақпараттың ашықтығы, ақпараттың жариялылығы 
- открытость информации 

ақпараттың болмауы - отсутствие информации 
ақпараттың дұрыстығы, ақпараттың растығы - 
достоверность информации

ақпараттың жариялануына жол бермеу - 
предотвращение разглашения информации 

ақпараттың жылыстауы - утечка информации 
ақпараттың ресми дерек көзі - официальный источник 
информации 

ақпараттың сенімсіздігі - ненадежность информации 
ақпараттың тиімділігі - эффективность информации 
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ақпараттың толықтығы - полнота информации 
ақпаратшы, хабаршы - информатор 
ақсүйек - аристократия
ақталған баға (əділ нарықтық баға) - оправданная цена 
ақтау құжаты - документ оправдательный 
ақтау үкімі - оправдательный приговор 
ақтау, ақталу - оправдание
ақтау; сауықтыру - реабилитация 
ақтаушылық (орындаушылық) құжаттар - 
оправдательные (исполнительные) документы 

ақша - деньги 
ақша авуарлары - денежные авуары 
ақша агрегаты - денежный агрегат 
ақша ағыны - поток денег (денежный) 
ақша ағыны қағидаты - принцип денежного потока 
ақша ағынын реттеу - регулирование денежных 
потоков

ақша ағынын талдау - анализ денежных потоков 
ақша ағынының баламалылығы - эквивалентность 
денежных потоков 

ақша ағынының болжамы - прогноз денежных потоков 
ақша ағынының жиілігі - частота денежного потока 
ақша ағынының кезеңі - цикл денежных потоков 
ақша ағынының статистикасы - статистика денежных 
потоков 

ақша айналымдылығы - оборачиваемость денег 
ақша айналымы - денежный оборот 
ақша айналымы - оборот денег (денежный)
ақша айналымы қаражатына түзету жасау - 
корректировка денежного оборотного средства 

ақша айналымының жылдамдығы - скорость оборота 
денег 

ақша айналысы - обращение денег (денежное) 
ақша айналысы бақылаушысының нұсқауы - 
инструкции контролера денежного обращения 

ақша айналысы жоспары - план денежного обращения 
ақша айналысы жүйесі - система денежного обращения 
ақша айналысы заңы - закон денежного обращения 
ақша айналысы кеңсесін басқару - управление 
конторой денежного обращения 

ақша айналысын бақылаушы - контролер денежного 
обращения 

ақша айналысын жоспарлау - планирование денежного 
обращения 

ақша айналысын реттеу - регулирование денежного 
обращения 

ақша айналысын сауықтыру - оздоровление 
денежного обращения 

ақша айналысын ұлғайту - расширение денежного 
обращения 

ақша айналысының бұзылуы - нарушение денежного 
обращения 

ақша айналысының жалпы заңы - общий закон 
денежного обращения 

ақша айналысының жылдамдығы - скорость 
обращения денег 

ақша айналысының орнықтылығы - устойчивость 
денежного обращения 

ақша айналысының статистикасы - статистика 
денежного обращения 

ақша айырбастау - менять деньги, обмен денег 
(обменивать деньги), размен денег, разменивать  
деньги

ақша айырбасы - денежный обмен 
ақша айырмасы - денежная разница 
ақша аккредитиві, ақшалай аккредитив - аккредитив 
денежный 

ақша активі - денежный актив 
ақша алғаны жөніндегі қолхат - расписка в получении 
денег 

ақша алмастырғыш, ақшаның орнына 
қолданылушы, ақшаны ауыстырғыш, ақша 
ауыстырмасы - заменитель денег (денежный)

ақша алу - снятие денег, брать деньги 
ақша алу арнасы - канал получения денег 
ақша алу мерзімін кейінге қалдыру - отсроченное 
получение денег 

ақша алушы - получатель денег 
ақша алымы, ақшалай алым - денежный сбор 
ақша атқарымы, ақша бернесі - функция денег 
ақша аудару жөніндегі аудан аралық операция - 
межрайонная операция по переводу денег 

ақша аудару жөніндегі операциялар - операции по 
переводу денег 

ақша аудару операциясы - операция перевода денег 
ақша аудару туралы бұйрық - приказ о переводе денег 
ақша аудару туралы тапсырма - поручение о 
перечислении денег 

ақша аудару үшін төлемақы - плата за перевод денег 
ақша аудару, ақша аударымы (аударылған ақшаны 
жіберу) - перевод денег (денежный), отчисление денег, 
перечисление денег

ақша аударуға жұмсалған шығыс - расходы по 
пересылке денег 

ақша аударуға тапсырма - поручение на перевод денег 
ақша аударудың электронды құралдары - 
электронные средства денежных переводов 

ақша аударушы тұлға - лицо, переводящее деньги 
ақша аударымдары арқылы есеп айырысу - расчет 
путем денежных переводов 

ақша аударымдары арқылы төлеу - платеж путем 
денежных переводов 

ақша аударымы бөлімі - отдел денежных переводов 
ақша аударымы туралы тапсырма - поручение о 
переводе денег 

ақша аударымы туралы хабарлама - уведомление о 
денежном переводе 

ақша аударымы үшін төлемақы - плата за денежный 
перевод 

ақша аударымы, ақша аудармасы, ақшалай аударма, 
ақша аудару - денежный перевод 

ақша аударымын алушы - получатель денежного 
перевода 

ақша аударымын жою - аннуляция денежных переводов
ақша аударымын жөнелтуші - отправитель денежного 
перевода 
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ақша аударымын телеграфпен жөнелту - отправка 
денежных переводов телеграфом 

ақша аударымының бланкі - бланк денежного 
перевода

ақша ауқымы - денежный масштаб 
ақша бағамы - курс денег 
ақша базасы - денежная база 
ақша базисі - денежный базис 
ақша баламы, ақшалай балам - денежный эквивалент 
ақша басып шығару - печатание денег 
ақша белгілері - денежные знаки 
ақша белгілерін сараптау - экспертиза денежных 
знаков 

ақша белгілерінің сақтық қорлары - резервные фонды 
денежных знаков 

ақша белгілерінің төлем төлеуге жарамдылығын 
сараптау - экспертиза платежеспособности денежных 
знаков 

ақша белгілерінің төлемділік белгілері - признаки 
платежности денежных знаков 

ақша белгілерінің шынайылығын бағалау - оценка 
подлинности денежных знаков 

ақша белгісі - денежный знак 
ақша билеті - денежный билет 
ақша билеттері мен мəнеттерді сараптау - экспертиза 
денежных билетов и монет 

ақша биржасы - биржа денежная 
ақша бірлігі, ақша өлшемі - денежная единица 
ақша бірлігінің қамтамасыз етілуі - обеспечение 
денежной единицы 

ақша бойынша - по деньгам 
ақша брокері - денежный брокер 
ақша дағдарысы - денежный кризис 
ақша дерлік, ақша сыңайлы - почти деньги 
ақша дүкені - магазин денежный 
ақша елесі - иллюзия денежная 
ақша емес активтер, ақшасыз активтер - неденежные 
активы 

ақша ережесі - денежное правило 
ақша есебімен тұлғаланған теңгерім - баланс, 
выраженный в денежном исчислении 

ақша есеп-қисабы - денежная отчетность 
ақша есептеуіш - счетчик купюр 
ақша жағдайы - денежные обстоятельства 
ақша жағынан қиыншылықтар - затруднения 
денежные 

ақша жайғасымын басқару - управление денежной 
позицией 

ақша жайғасымының менеджері - менеджер денежной 
позиции 

ақша жасау - создание денег 
ақша жетімсіздігін бастан кешіру - испытывать 
нехватку денег 

ақша жəшігі - денежный ящик 
ақша жинау - копить деньги, тезаврация денег
ақша жиыны өсуінің мақсатты бағдарлары - целевые 
ориентиры роста денежной массы 

ақша жиыны, ақша көлемі - денежная масса 

ақша жиынын айықтыру - стерилизация денежной 
массы 

ақша жиынын қысқарту - сокращение денежной массы 
ақша жиынын қысқарту саясаты - политика 
сокращения денежной массы 

ақша жиынын сауықтыру - оздоровление денежной 
массы 

ақша жиынының агрегаттары - агрегаты денежной 
массы 

ақша жиынының айналымы - оборот денежной массы 
ақша жиынының артуы - прирост денежной массы 
ақша жиынының кемуі - отлив денежной массы 
ақша жиынының көбеюі - увеличение денежной массы 
ақша жиынының көлемі - объем денежной массы 
ақша жиынының құрылымы - структура денежной 
массы 

ақша жиынының өсу қарқыны - темп роста денежной 
массы 

ақша жиынының өсу үрдісі - тенденция роста 
денежной массы 

ақша жиынының өсуі - рост денежной массы 
ақша жиынының ұдайы өсу ережесі - правило 
постоянного роста денежной массы 

ақша жиынының шекті көлемі - предельный объем 
денежной массы 

ақша жөнелту - отправленные деньги 
ақша жөнелтуші - отправитель денег 
ақша жүйесі - денежная система 
ақша жүйесінің сілкінісі - потрясения денежной 
системы 

ақша жұмсалымы - вложение денежное 
ақша жұмсау - расходование денег 
ақша заңнамасы - денежное законодательство 
ақша институты - институт денег 
ақша инфляциясы, ақшаның құнсыздануы - 
денежная инфляция 

ақша қалдығы - остаток денег 
ақша капиталы - денежный капитал 
ақша капиталын меншіктенуші - собственник 
денежного капитала 

ақша қаражаты - средства денежные
ақша қаражаты қозғалысының бюджеті - бюджет 
движения денежных средств

ақша қаражатын аудару - перевод денежных средств 
ақша қаражатын нығайту - подкрепление денежных 
средств 

ақша қаражатының пошталық аударымы - почтовый 
перевод денежных средств

ақша картелі - картель денежный 
ақша картотекасы - картотека денежная 
ақша карточкасы - карточка денежная 
ақша қасиетінің болуы - наличие денежных свойств 
ақша қатынастары - отношения денежные 
ақша қиындығы - денежные затруднения 
ақша қозғалысы - движение денег
ақша қоймалары - денежные хранилища 
ақша қорланымы - денежные накопления 
ақша қорларын төлеу - уплата фондов денег
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ақша қорларының негізі - источник денежных фондов 
ақша қоры - денежный фонд, база денежная
ақша қорын жинау - тезаврированные деньги 
ақша қорын жинауды тоқтату - прекращение 
тезаврирования 

ақша көрсеткіші, ақшалай көрсеткіш - денежный 
показатель 

ақша купюрі - денежная купюра 
ақша құжаттары - денежные документы 
ақша құжаттарын тексеру - проверка денежных 
документов 

ақша құны - стоимость денег 
ақша құнының тұрақтылығы - стабильность 
стоимости денег 

ақша майдалайтын автомат - автомат по размену  
денег

ақша маклері - денежный маклер 
ақша массасын сығымдау, ақша массасын қусыру - 
сжатие денежной массы 

ақша материалы - денежный материал 
ақша мектебі - школа денежная 
ақша мен мүлікке тыйым салу жəне өндіріп алу - 
наложение ареста и обращение взыскания на деньги и 
имущество

ақша менеджменті - денежный менеджмент 
ақша металы - денежный металл 
ақша міндеттемесі - денежное обязательство 
ақша міндеттемесі бойынша талаптарды өтеудің 
кезектілігі - очередность погашения требований по 
денежному обязательству 

ақша мультипликаторы - денежный мультипликатор 
ақша нарығы - рынок денег (денежный), денежный 
рынок

ақша нарығы сертификаты - сертификат денежного 
рынка 

ақша нарығындағы маклер - маклер на денежном 
рынке 

ақша нарығындағы операциялар - операции на 
денежном рынке 

ақша нарығындағы пайыз деңгейі - уровень процента 
на денежном рынке 

ақша нарығындағы шиеленіс - напряженность на 
денежном рынке 

ақша нарығындағы ығыстыру - стеснение на 
денежном рынке 

ақша нарығының иесізденуі - обезличенность 
денежного рынка 

ақша нарығының қоры - фонд денежного рынка 
ақша нарығының мөлшерлемелері - ставки денежного 
рынка 

ақша нарығының пайыздық мөлшерлемесі - 
процентная ставка денежного рынка 

ақша нарығының тепе-теңдігі - равновесие денежного 
рынка 

ақша нарығының шиеленісі - напряжение денежного 
рынка 

ақша нарығының шоты - счет денежного рынка 
ақша несиесі - ссуда денег, денежная ссуда 

ақша нысанындағы шекті өнім - предельный продукт 
в денежной форме 

ақша одағы - денежный блок, союз денежный
ақша операциялары - операции денежные 
ақша операциялары бойынша пайыздық 
мөлшерлеме - процентная ставка по денежным 
операциям 

ақша ордері - денежный ордер 
ақша орталығы - денежный центр 
ақша өкілдері - представители денег 
ақша өлшемі, ақша бірлігі - единица денежная 
ақша өлшемінің құрамындағы алтын - золотое 
содержание денежной единицы 

ақша өлшеуіш - измеритель денежный 
ақша өндіріп алу - взыскание денег, денежные 
взыскания

ақша өткізетін қалта - сумка для сдачи денег 
ақша пулы (банк консорциумы) - денежный пул 
ақша регалиясы, ақшаға айрықша құқық - денежная 
регалия 

ақша рентасы - денежная рента 
ақша ресурстары - денежные ресурсы 
ақша ресурстарын басқару шоты - счет управления 
денежными ресурсами 

ақша ресурстарының есебі - учет денежных ресурсов 
ақша реформасы - денежная реформа 
ақша сақтық қоры - резерв денег 
ақша сақтық қоры, сақтық ақша - денежный резерв 
ақша саласындағы теорияшы - теоретик в области 
денег 

ақша салатын жəшік - ящик для денег 
ақша салу - вложение денег, внесение денег
ақша салынған пакет - пакет с деньгами 
ақша салып жіберу - посылка денег 
ақша санауыш автоматтар - счетно-денежные 
автоматы 

ақша санауыш машиналар - счетно-денежные машины 
Ақша сарайы басқармасы - Управление монетного 
двора 

ақша саудасы, ақшамен сауда жасау - торговля 
деньгами 

ақша саясаты - денежная политика 
ақша саясатын қатайту - ужесточение денежной 
политики 

ақша секторы - денежный ceктop 
ақша сертификаты - денежный сертификат 
ақша сомасы - сумма денег 
ақша сомасы, қыруар ақша - куш 
ақша сомасының табысқа қатынасы - отношение 
суммы денег к доходу 

ақша стандарты - стандарт денежный 
ақша субституты - денежный субститут. субститут 
денег

ақша субститутының қолма-қол ақшаға қатынасы - 
отношение субститута денег к наличности 

ақша суррогаты, жасанды ақша - денежные суррогаты 
ақша сыңайлы - квазиденьги 
ақша табу - зарабатывать деньги 
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ақша талап ету - требование денег 
ақша тапшылығы - голод денежный, денежный 
дефицит

ақша тасқыны туралы есептеме - отчет о денежных 
потоках 

ақша тасқынының жиыны - итого денежный поток 
ақша тасымалы (тасымалдау) - перевозка денег 
ақша теориясы - денежная теория, теория денег
ақша тепе-теңдігі - денежное равновесие 
ақша тəртібі - денежная дисциплина 
ақша тетігі - денежный механизм 
ақша тізімдемесі - ведомость денежная 
ақша төлемі - денежный платеж 
ақша төлеу - плата денег 
ақша трансфері - денежный трансфер 
ақша трансферті - денежный трансферт 
ақша түріндегі балама - эквивалент в деньгах 
ақша ұсақтау кеңсесі - разменная контора 
ақша ұстап қалу, мойынға ақша мінгізу - денежный 
начет 

ақша ұсынысы - денежное предложение, предложение 
денег

“ақша” үлгісі - модель “денег” 
ақша факторы - денежный фактор 
ақша фетишизмі, ақшаға табынушылық, ақшаны 
əспеттеушілік - денежный фетишизм 

ақша шарттары - условия денежные 
ақша шаруашылығын жүргізу - ведение денежного 
хозяйства 

ақша шоты - счет денежный 
ақша шығару (шығарылымы), ақша эмиссиясы - 
выпуск денег, эмиссия денег, эмиссия денежная

ақша шығарушы - эмитент денег 
ақша шығарушы қарызгер - эмитент-заемщик 
ақша шығасысы - потеря денег 
ақша шығындау - тратить деньги 
ақша шығыны, ақшалай шығын - денежные затраты 
ақша шығысы, ақша жұмсау - расход денег 
ақша ықпалы - влияние денег 
ақша ынталандырмасы - денежный стимул 
ақша экономикасы - экономика денежная 
ақша экспансиясы - экспансия денежная 
ақша эмиссиясы шарттары - условия денежной 
эмиссии 

ақшаға айналдыру - обращать в деньги, превращение в 
деньги

ақшаға айналу - обращаться в деньги 
ақшаға арналған сақтау орны - хранилище для денег 
ақшаға жалпы сұраныс - общий спрос на деньги 
ақшаға мұқтаж болушы - нуждающийся в деньгах 
ақшаға мұқтаждық - нужда в деньгах 
ақшаға операциялық сұраныс - операционный спрос 
на деньги 

ақшаға сұраныс - спрос на деньги 
ақшаға сұраныс деңгейі - уровень спроса на деньги 
ақшаға сұраныстың бейімделгіштігі - эластичность 
спроса на деньги 

ақшаға сұраныстың пайыз бойынша икемділігі - 
эластичность спроса на деньги по проценту 

ақшаға сұраныстың табыс бойынша икемділігі - 
эластичность спроса на деньги по доходу 

ақшаға шектеулерді алып тастау - снятие денежных 
ограничений 

ақшагер - нумизматик 
ақшадағы опцион, ақшалай опцион - опцион в деньгах 
ақшадан безіну - бегство от денег 
ақшадан тыс - вне денег 
ақша-есеп айырысу құжаттарына қол қою құқығы - 
право подписи денежно-расчетных документов 

ақша-кредит активтері - денежно-кредитные активы 
ақша-кредит дағдарысы - кризис денежно-кредитный 
ақша-кредит саясаты - денежно-кредитная политика 
ақша-кредит саясаты ережелері мен заңдарының 
жиынтығы - свод правил и законов денежно-
кредитной политики 

ақша-кредит саясатын қатайту - ужесточение 
денежно-кредитной политики 

ақша-кредит саясатының мақсаты - цель денежно-
кредитной политики 

ақша-кредит саясатының тиімділігі - эффективность 
денежно-кредитной политики 

ақша-кредит тетігі - денежно-кредитный механизм 
ақша-кредит(тік) - денежно-кредитный 
ақшалай аванс (алғытөлем) - денежный аванс 
ақшалай аванс (алғытөлем) алушы - получатель 
денежного аванса 

ақшалай аванс (алғытөлем) жүйесі - система 
денежного аванса 

ақшалай айыппұл - денежный штраф 
ақшалай аккредитив - денежный аккредитив 
ақшалай активтер - денежные активы 
ақшалай алғытөлем - денежные авансы 
ақшалай алым - сбор денежный 
ақшалай ауытқыма - дизажио денежное 
ақшалай баға - денежная цена 
ақшалай бағалау, ақшаны бағалау, ақшамен бағалау - 
денежная оценка 

ақшалай балама - эквивалент денежный 
ақшалай берешек - денежная задолженность 
ақшалай борыш - денежный долг 
ақшалай борышты акцессорлық қамтамасыз ету - 
акцессорное обеспечение денежного долга 

ақшалай депозит - депозит денежный 
ақшалай дивиденд - денежный дивиденд 
ақшалай есептеме - отчет денежный 
ақшалай жабдықталым - довольствие денежное 
ақшалай жалақы - денежная заработная плата 
ақшалай жарна - денежный взнос 
ақшалай жауапкершілік - ответственность денежная 
ақшалай жекешелендіру - приватизация денежная 
ақшалай жəрдемақы - денежное пособие 
ақшалай жəрдемқаржы - денежная субсидия 
ақшалай жинақ, жинақ ақша - денежные сбережения 
ақшалай жинақты азайту - уменьшение денежных сбе-
режений 
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ақшалай жүлде - приз денежный 
ақшалай залал - убыток денежный 
ақшалай зиян - денежный ущерб 
ақшалай қазына - денежное сокровище 
ақшалай қайыр көрсету - пожертвование денежное 
ақшалай қамтамасыз ету - обеспечение денежное 
ақшалай қанағаттандыру - удовлетворение денежное 
ақшалай капитал жиыны - итого денежный капитал 
ақшалай капитал, ақша капиталы - капитал денежный 
ақшалай қаражат - денежные средства 
ақшалай қаражат ағыны - поток денежных средств 
ақшалай қаражат айналымы - оборот денежных 
средств 

ақшалай қаражат алымы - сбор денежных средств 
ақшалай қаражат баламасы - эквивалент денежных 
средств 

ақшалай қаражат беру - предоставление денежных 
средств 

ақшалай қаражат бойынша клирингілік қызмет - 
клиринговая деятельность по денежным средствам 

ақшалай қаражат бюджеті - бюджет денежных средств 
ақшалай қаражат есебі - учет денежных средств 
ақшалай қаражат жетімсіздігін бастан кешіру - 
испытывать нехватку денежных средств 

ақшалай қаражат жөнінде өтініш жасау - обращение 
за денежными средствами 

ақшалай қаражат жұмсаудың экономикалық 
тиімділігі - экономическая эффективность 
расходования денежных средств 

ақшалай қаражат қозғалысы - движение денежных 
средств 

ақшалай қаражат қозғалысы туралы есептеме - отчет 
о движении денежных средств 

ақшалай қаражат қоры - фонд денежных средств 
ақшалай қаражат көзі - источник денежных средств 
ақшалай қаражат нысаны - форма денежных средств 
ақшалай қаражат пен бағалы қағаздарды 
сақтандыру - страхование денежных средств и 
ценных бумаг 

ақшалай қаражат пен бағалы қағаздарды ұрланудан 
сақтандыру - страхование от воровства денежных 
средств и ценных бумаг 

ақшалай қаражат салу - вложение денежных средств 
ақшалай қаражат сметасы - смета денежных средств 
ақшалай қаражат теңгерімі - баланс денежных средств 
ақшалай қаражат шоты - счет денежных средств 
ақшалай қаражат шығыны - затраты денежных 
средств 

ақшалай қаражатқа сұраныс - спрос на денежные 
средства 

ақшалай қаражатқа тыйым салу - наложение ареста 
на денежные средства 

ақшалай қаражатпен төлеу - выплата денежными 
средствами 

ақшалай қаражатты айырбастау - конвертация 
денежных средств 

ақшалай қаражатты алу туралы хабарлама - 
уведомление об изъятии денежных средств 

ақшалай қаражатты артық жұмсау - перерасход 
денежных средств 

ақшалай қаражатты аудару - перечисление денежных 
средств 

ақшалай қаражатты аудару тетігі - механизм 
перечисления денежных средств 

ақшалай қаражатты басқару - управление денежными 
средствами 

ақшалай қаражатты басқару жүйесі - система 
управления денежными средствами 

ақшалай қаражатты басқарудың микрокомпьютерлік 
жүйесі - микрокомпьютерная система управления 
денежными средствами 

ақшалай қаражатты елге қайтару - репатриировать 
денежные средства 

ақшалай қаражатты жария ету, ақшалай қаражатты 
заңдастыру - легализация денежных средств 

ақшалай қаражатты жұмылдыру - мобилизация 
денежных средств 

ақшалай қаражатты қайтару - возвращение денежных 
средств 

ақшалай қаражатты қайтару туралы міндеттеме - 
обязательство о репатриации денежных средств 

ақшалай қаражатты оқшаулау мерзімі - срок 
блокирования денежных средств 

ақшалай қаражатты пайдалану - использование 
денежных средств 

ақшалай қаражатты пайдалану коэффициенті - 
коэффициент использования денежных средств 

ақшалай қаражатты сақтау - хранение денежных 
средств 

ақшалай қаражатты түгендеу - инвентаризация 
денежных средств 

ақшалай қаражатты үздіксіз аудару - непрерывный 
перевод денежных средств 

ақшалай қаражатты үздіксіз инвестициялау - 
непрерывно инвестировать денежные средства 

ақшалай қаражатты шоғырландыру - аккумуляция 
денежных средств 

ақшалай қаражатты ысырап ету - растрата денежных 
средств 

ақшалай қаражаттың ағылып келуі - приток 
денежных средств 

ақшалай қаражаттың айналымдылығы - 
оборачиваемость денежных средств 

ақшалай қаражаттың алғытөлемін төлеу - 
авансирование денежных средств 

ақшалай қаражаттың алынғанын жазбаша қуаттау 
- письменное подтверждение в получении денежных 
средств 

ақшалай қаражаттың банк аралық аудармасы - 
межбанковский перевод денежных средств 

ақшалай қаражаттың банктердегі шоттарға түсуі - 
поступление денежных средств на счета в банках 

ақшалай қаражаттың бары-жоғын түгендеу актісі - 
акт инвентаризации наличия денежных средств 

ақшалай қаражаттың босалқы қоры - запас денежных 
средств 
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ақшалай қаражаттың бюджеттен тыс көздері - 
внебюджетные источники денежных средств 

ақшалай қаражаттың дисконтталған ағыны - 
дисконтированный поток денежных средств 

ақшалай қаражаттың жағымды ағыны - 
положительный поток денежных средств 

ақшалай қаражаттың жетіспеуі - нехватка денежных 
средств 

ақшалай қаражаттың жылыстауы - отток денежных 
средств, утечка денежных средств

ақшалай қаражаттың иесі - держатель денежных 
средств 

ақшалай қаражаттың кассаға түсуі - поступление 
денежных средств в кассу 

ақшалай қаражаттың кем шығуы - недостача 
денежных средств 

ақшалай қаражаттың қорлануы, ақшалай қаражат 
жинау - накопление денежных средств 

ақшалай қаражаттың көлемі - объем денежных 
средств 

ақшалай қаражаттың нарықтан кетісі - отток 
денежных средств с рынка 

ақшалай қаражаттың пайдаланылу бағыттары - 
направления использования денежных средств 

ақшалай қаражаттың сақтық қоры - резерв денежных 
средств 

ақшалай қарыз - денежный заем 
ақшалай кепіл - денежный залог 
ақшалай кінəрат-талап - денежная претензия 
ақшалай кіріс - денежные доходы 
ақшалай кіріс пен шығыс теңгерімі - баланс денежных 
доходов и расходов 

ақшалай қолдау - поддержка денежная 
ақшалай қорланым - накопление денежное 
ақшалай қорлар, ақша қорлары - денежные фонды 
ақшалай қорларды азайту - сокращение денежных 
запасов 

ақшалай көмек - денежная помощь 
ақшалай кредит - кредит денежный 
ақшалай құн, ақша құны - денежная стоимость 
ақшалай марапат - награда денежная 
ақшалай материал - материал денежный 
ақшалай мəміле, ақша мəмілесі - денежная сделка 
ақшалай мəмілелер - сделки денежные 
ақшалай міндеттеме - обязательство денежное 
ақшалай міндеттемелер валютасы - валюта денежных 
обязательств 

ақшалай міндеттемелер, ақша міндеттемелері - 
денежные обязательства 

ақшалай міндеттемені орындамағаны үшін 
жауапкершілік - ответственность за неисполнение 
денежного обязательства 

ақшалай міндеттемені өтеу - погашение денежного 
обязательства 

ақшалай мүдде - денежный интерес 
ақшалай мұра - денежное наследство 
ақшалай негіз - основа денежная 
ақшалай несие - ссуда денежная 

ақшалай несие, ақша несиесі - денежный кредит 
ақшалай несиелендіру - кредитование денежное 
ақшалай нысанда алынатын салық - налог, 
взимаемый в денежной форме 

ақшалай нысандағы жəрдемақы - пособие в денежной 
форме 

ақшалай нысандағы капитал - капитал в денежной 
форме 

ақшалай нысандағы салым - вклад в денежной форме 
ақшалай нысандағы төлем - платеж в денежной форме 
ақшалай нысандағы трансферт - трансферт в 
денежной форме 

ақшалай орнын толтыру, ақшалай өтем - денежное 
покрытие 

ақшалай өтемақы - денежная компенсация 
ақшалай өтеммен қамтамасыз етілмеген - не 
обеспечено денежным покрытием 

ақшалай өтеу - возмещение денежное 
ақшалай өтімді активтер - денежные ликвидные 
активы 

ақшалай өтімділік - ликвидность денежная 
ақшалай пошта аударымдар қызметі - служба 
денежных почтовых переводов

ақшалай пул - пул денежный 
ақшалай растау құжатын көрсету - предъявление 
денежного оправдательного документа 

ақшалай рента - рента денежная 
ақшалай ресурстарды қайта бөлу - перераспределение 
денежных ресурсов 

ақшалай сақтық қор - резерв денежный 
ақшалай салық - налог денежный 
ақшалай салым - денежный вклад 
ақшалай сома - денежная сумма 
ақшалай сома аудару - перевод денежных сумм 
ақшалай сомаға шаққандағы пайыздық мөлшерлеме 

- процентная ставка на денежную сумму 
ақшалай соманы депозиттеу - депонирование 
денежной суммы 

ақшалай соманың орнын толтыру - возмещение 
денежной суммы 

ақшалай сыйақы - денежное вознаграждение 
ақшалай сыйлықақы - денежная премия 
ақшалай сый-сияпат - денежный дар 
ақшалай табыс - доход денежный 
ақшалай табыстар мен олардың материалдық 
өтемінің арасындағы алшақтық - разрыв между 
денежными доходами и их материальным покрытием 

ақшалай табысты индекстеу - индексация денежных 
доходов 

ақшалай талап - денежное требование 
ақшалай талаптан қайту кепілдігімен қаржыландыру 

- финансирование под уступку денежного требования 
ақшалай тауар, ақша тауары - денежный товар 
ақшалай тізілім - денежный реестр 
ақшалай төлеу - выплата денежная, оплата денежная
ақшалай түсім - выручка, денежная выручка 
ақшалай түсім айналымы - оборот выручки 
ақшалай түсім коэффициенті - коэффициент выручки 
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ақшалай түсімдер - поступления денежные 
ақшалай түсімдер есебі - учет денежных поступлений 
ақшалай түсімдер мен төлемдердің теңгерімі - баланс 
денежных поступлений и платежей 

ақшалай тұлғада бағалау - оценка в денежном 
выражении 

ақшалай тұлғадағы баға - цена в денежном выражении 
ақшалай тұлғадағы жалақы - заработная плата в 
денежном выражении 

ақшалай тұлғадағы құнның өзгеруі - изменение 
стоимости в денежном выражении 

ақшалай тұлғадағы пайда - прибыль в денежном 
выражении 

ақшалай тұлғадағы пайда нормасы - норма прибыли в 
денежном выражении 

ақшалай тұлғаланбаған - не имеющий денежного 
выражения 

ақшалай тұлғалану (тұлғада) - денежное выражение 
ақшалай үлес, ақшалай қаражат - денежное 
содержание 

ақшалай үстеме - надбавка денежная 
ақшалай чек, ақша чегі - денежный чек 
ақшалай шаруашылық - хозяйство денежное 
ақшалай шығын - затраты денежные 
ақшалай шығынның орнын толтыру - возмещать 
денежный ущерб 

ақшалай шығыс - денежные расходы 
ақшалай шығыс пен түсім есебі - учет денежных 
расходов и поступлений 

ақшалай-заттай лотерея - денежно-вещевая лотерея 
ақшалай-заттай салым - вклад денежно-вещевой 
ақшалай-заттай ұтыс лотереясы - лотерея денежно-
вещевая 

ақшалай-тауарлық - товарно-денежный 
ақшалы (клиент туралы) - при деньгах 
ақшалы іс - дело денежное 
ақшалы топтар - денежные круги 
ақшалық алтын - золото денежное 
ақшамен жабдықтау - снабжение деньгами 
ақшамен қамсыздандыру, ақшаның қамтамасыз 
етілуі - денежное обеспечение 

ақшамен кіріптар ету, ақшалай кіріптарлық - кабала 
денежная 

ақшамен нығайту - подкрепление деньгами
ақшамен орны толтырылмайтын - невозмещаемый 
деньгами 

ақшамен тəуекел ету - рискование деньгами 
ақша-несие дағдарысы - денежно-кредитный кризис
ақша-несие саясатын келісу - согласование денежно-
кредитной политики 

ақша-несие саясатының құралы - инструмент 
денежно-кредитной политики 

ақша-несие саясатының шектеуші құралдары - 
ограничительные инструменты денежно-кредитной 
политики 

ақша-несие ұйымы - денежно-кредитная организация 
ақша-несиелік реттеу - денежно-кредитное 
регулирование

ақшаны айналысқа жіберу - пуск деньги в обращение 
ақшаны айналыстан алу - изъятие денег из обращения 
ақшаны айналыстан алу бөлімі - отдел изъятия денег 
из обращения 

ақшаны акционерлік капиталға айналдыру - 
превращение денег в акционерный капитал 

ақшаны алу - изъятие денег, снимать деньги
ақшаны бағалы қағаздарға орналастыру - помещение 
денег в ценные бумаги 

ақшаны банк арқылы төлеу - плата денег через банк 
ақшаны банк шотына салу - класть деньги на 
банковский счет 

ақшаны банкке мерзімді салымға салу - класть деньги 
в банк на срочный вклад 

ақшаны банкке салу - класть деньги в банк 
ақшаны банкте сақтау - хранение денег в банке, 
хранить деньги в банке

ақшаны болжау, ақша болжамы - денежная гипотеза 
ақшаны босату - высвобождение денег 
ақшаны буып-түю - упаковка денег 
ақшаны депозитке аудару - перечисление денег на 
депозит 

ақшаны жою - уничтоженные деньги 
ақшаны жұмсау лимиті - лимит расходования денег 
ақшаны жұмылдыру - мобилизация денег 
ақшаны жымқыру - прикарманивать деньги 
ақшаны заңсыз жолмен иемдену - присвоение денег 
незаконным путем 

ақшаны иемдену - присвоение денег 
ақшаны ірілендіру - деноминация денег
ақшаны қажетсіну - потребность в деньгах 
ақшаны қайта есептеу кассасы - касса пересчета денег 
ақшаны қайтару - возврат денег, возвращение денег
ақшаны қайтару талабы - требование возвращения 
денег 

ақшаны қайтару шарттары - условия возврата денег 
ақшаны қайтарып алу - обратное получение денег 
ақшаны капиталға айналдыру, ақшаның капиталға 
айналуы - превращение денег в капитал 

ақшаны кассаға қабылдау - прием денег в кассу
ақшаны кері аудару - обратный перевод денег 
ақшаны кері қайтарып алушы - получатель денег 
обратно 

ақшаны (салықтарды, т.б.) қайтару туралы өтініш - 
ходатайство о возврате денег, налогов и т. п. 

ақшаны қолдан жасаудан қорғау - защита денег от 
подделок 

ақшаны қорландыру уəжі - мотивы накопления денег 
ақшаны мамандандырылған машиналармен 
тасымалдау - перевозка денег специализированными 
машинами 

ақшаны мемлекеттік бағалы қағаздарға орналастыру 
- помещать деньги в государственные ценные бумаги 

ақшаны мерзімінен бұрын алғаны үшін айыппұл - 
штраф за преждевременное изъятие денег 

ақшаны оқшауландырудан шығару - разблокировать 
деньги 

ақшаны өткізу - сбыт денег 
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ақшаны пайыз кепілдігімен несиеге беру - ссужение 
денег под проценты 

ақшаны пошта арқылы аудару - перевод денег по 
почте, перечисление денег по почте

ақшаны реттеу - регулирование денежное 
ақшаны сақтық қорда сақтау - резервирование денег 
ақшаны салып жіберу - пересылка денег 
ақшаны cату - продажа денег 
ақшаны сауытты автомобильдермен тасымалдау - 
перевозка денег в бронированных автомобилях 

ақшаны сенімді орналастыру - надежное помещение 
денег 

ақшаны тегін аудару - бесплатный перевод денег 
ақшаны телеграф арқылы аудару - перевод денег по 
телеграфу 

ақшаны телефон арқылы аудару - перевод денег по 
телефону 

ақшаны түнгі сейфке орналастыру - помещать деньги 
в ночной сейф 

ақшаны үнемдеу - экономия денег 
ақшаны шамадан тыс шығару - чрезмерная эмиссия 
денег 

ақшаны шектеу - рестрикция денежная 
ақшаны шотқа аудару - перечисление денег на счет 
ақшаны шотқа дереу есептеу - немедленное зачисление 
денег на счет 

ақшаны шотқа есептеу туралы тапсырма - поручение 
о зачислении денег на счет 

ақшаны шотқа салу - класть деньги на счет 
ақшаны шоттан дереу алу - немедленное снятие денег 
со счета 

ақшаны шоттан дүркін-дүркін алу - периодическое 
снятие денег со счета 

ақшаны шығындау - трата денег (денежная) 
ақшаны ысырап ету - растрачивать деньги 
ақшаның ағылуы - отлив денег 
ақшаның ағылып келуі - приток денег 
ақшаның айналып оралуы - циркуляция денег 
ақшаның алтынмен қамтамасыз етілуі - золотое 
обеспечение денег 

ақшаның арзандығы - дешевизна денег 
ақшаның артылуы (молдығы) - избыток денег 
ақшаның ауыспалы айналымы - кругооборот денег 
ақшаның бейтараптығы - нейтральность денег 
ақшаның берілгендігі туралы белгі - отметка о выдаче 
денег 

ақшаның бернелік теориясы - функциональная теория 
денег 

ақшаның болжалды құндылығы - ожидаемая ценность 
денег 

ақшаның болуы - наличие денег 
ақшаның босалқы қоры - запас денег, денежный запас 
ақшаның елге ағылып келуі - приток денег в страну 
ақшаның еркін ағыны, еркін ақша ағыны - 
свободный денежный поток 

ақшаның жағымсыз ағыны - отрицательный 
денежный поток 

ақшаның жетімсіздігі сезілуде - ощущается недостаток 
в деньгах 

ақшаның жетіспеуі - нехватка денег 
ақшаның жетіспеушілігі - недостача денежная 
ақшаның жеткіліксіздігі - недостаток денег 
ақшаның жоғары құны - высокая стоимость денег 
ақшаның жоқтығы - отсутствие денег 
ақшаның қайта айырбасталуы - ревалоризация денег 
ақшаның қамсыздандырылуы - обеспечение денег 
ақшаның капиталға айналуы - капитализация денег 
ақшаның қорлануы, ақша жинау - накопление денег 
ақшаның қорлануы, ақша қорланымы - денежное 
накопление 

ақшаның құйылуы - прилив денег 
ақшаның құнсыздануы - обесценение денег, 
обесценивание денег

ақшаның металл құрамын белгілеу - установление 
металлического содержания денег, устанавливать 
металлическое содержание денег

ақшаның мөлшері - количество денег 
ақшаның орнықтылығы - устойчивость денег 
ақшаның орнын толтыру - возмещение денег, 
возмещать деньги 

ақшаның орын ауыстыруы - миграция денег 
ақшаның сатып алу күші - покупательная сила денег 
ақшаның сатып алу күшінің индексі - индекс 
покупательной силы денег 

ақшаның сатып алуға жарамдылығы - покупательная 
способность денег 

ақшаның сатып алуға жарамдылығының төмендігі - 
низкая покупательная способность денег 

ақшаның табиғаты - природа денег 
ақшаның тапшылығы - дефицит денежный 
ақшаның тауармен қамтамасыз етілуі - товарное 
обеспечение денег 

ақшаның тозуы - износ денег 
ақшаның түсуі - поступление денег 
ақшаның тұрақсыздығы - нестабильность денег 
ақшаның тұрақтылығы - стабильность денег 
ақшаның тым молдығы - переизбыток денег 
ақшаның уақытша құны - временная стоимость денег 
ақшаның шекті нормасы - предельная полезность 
денег 

ақшаның шотқа түсуі - поступление денег на счет 
ақшаның ізін жасыру, ақшаның ағылуы, ақшаның 
жылыстауы - отмывание денег 

ақша-салық жүйесі - денежно-налоговая система 
ақшасыз - безденежный 
ақшасыз есеп айырысу бойынша төлем - платежи по 
безналичному расчету 

ақшасыз есепке алу - безденежный зачет 
ақшасыз есептесу - безденежный расчет 
ақшасыз, қолма-қол ақшасыз - безналичный 
ақшасыз опцион (дербес құндылығы жоқ опцион) - 
опцион без денег 

ақшасыз тізілім - безденежный реестр 
ақшасыз ұзақ мерзімді активтер - неденежные 
долгосрочные активы 
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ақы төленбеген еңбек - неоплаченный труд 
ақы төленетін еңбек - труд оплачиваемый 
ақы төлеу мөлшерлемелерінің шəкілі - шкала ставок 
оплаты 

ақы төлеу нысаны - форма оплаты 
ақы төлеу шəкілі - шкала оплаты 
ақы төлеудегі тепе-теңдік - равенство в оплате 
ақылға сыйымсыздық - непостижимость 
ақылдастық кеңес, сабағаттық кеңес - 
консультативный совет

“ақылды” ақша - “умные” деньги 
ақылды карточка (пластикалық карточка) - умная 
карточка 

ақыл-кеңес беру - давать консультацию 
ақыл-кеңес беру, консалтинг - консалтинг
ақылмандардың жылыстауы - утечка умов 
ақыл-парасат - разум
ақылы - платный 
ақылы қызмет көрсету - платные услуги 
ақылы қызметтер көрсету - услуги платные 
ақылылық - платность 
ақыны талап ету - требовать плату 
ақырғы баға - крайняя цена 
ақырғы бенефициарий - конечный бенефициарий, 
окончательный бенефициарий

ақырғы есеп айырысу - окончательный расчет 
ақырғы есептесуге төлем - платеж в окончательный 
расчет 

ақырғы жоба - проект окончательный 
ақырғы көрсеткіш - показатель окончательный 
ақырғы күн, соңғы күн - конечная дата 
ақырғы күндер - даты крайние
ақырғы мерзім - крайний срок 
ақырғы міндеттеме - окончательное обязательство 
ақырғы пайда, мəрелік пайда - финальная прибыль 
ақырғы ресімдеме - окончательное оформление 
ақырғы сальдо - сальдо конечное 
ақырғы сұраным - конечный спрос 
ақырғы төлем - платеж окончательный 
ақырғы төлемші - конечный плательщик 
ақырғы үкім - приговор окончательный 
ақырғы шешім - решение окончательное 
ақырғы шот - счет конечный 
“Ақырғы шығыс” тізімдемесі - ведомость “Оконечные 
расходы”

ақысы алдын ала төленетін жеткізілім - поставка с 
оплатой вперед, поставка с предоплатой

ақысы төленбеген материалдық құндылықтар - 
неоплаченные материальные ценности 

ақысы төленген еңбек - труд оплаченный 
ақысыз медициналық қызметке құқық - право на 
бесплатное медицинское обслуживание 

ақысыз пайдалану - пользование бесплатное 
алақол базар, алақол нарық - нечестный рынок 
алақол сатып алушы - покупатель недобросовестный 
алаң; аудан, аумақ; көлем; танап; қитақ - площадь 
алаңдаушылық - озабоченность
алаңша - площадка 

алап; жиым, үйім - массив
аластау - изгнание
алауыздық, келіспеушілік, пікір алалығы - рознь, 
разногласие 

алаяқ, жылпос, айла-шарғы жасаушы - махинатор 
алаяқтық, жылпостық, қулық-сұмдық, айла-шарғы - 
махинация, афера, жульничество

алаяқтық əрекет - деятельность мошенническая 
алаяқтық шот - мошеннический счет 
алаяқтықпен алдау - обман мошеннический 
алаяқтықтан шығасыға ұшырау қатері - риск потерь 
от мошенничества 

алгоритм - алгоритм
алгоритмдік тіл - язык алгоритмический 
алған бойда - по получении 
алған бойда төлеу - платить по получении 
алғандығы хабарланатын сауқаттама - бандероль с 
уведомлением о получении

алғандығын қуаттау - подтверждение в получении 
алғаны жөніндегі қолхат - расписка в получении 
алғанын растау - подтверждение получения 
алғашқы, бастапқы, əуелгі - первоначальный
алғашқы адресаттар - первые адресаты 
алғашқы деректер, бастапқы деректер - первичные 
данные 

алғашқы есеп айырысу күні - первый расчетный день 
алғашқы жазба - запись черновая 
алғашқы жарна - первый взнос 
“алғашқы күн” атты хатқалта - конверт “первый день”
алғашқы күнгі өшіру - гашение первого дня
“алғашқы күнгі” хатқалта - конверт “первого дня”
алғашқы құжат - первичный документ 
алғашқы мəліметтер - начатки
алғашқы өтінім берілген күн - дата подачи 
первоначальной заявки

алғашқы талап ету бойынша - по первому требованию 
алғашқы талап ету бойынша төлеу - плата по первому 
требованию 

алғашқы тəуекел - первый риск 
алғашқы ұсыныс - первое (первичное) предложение 
алғашқы эмиссия (шығарылым) - первая эмиссия 
алғы есеп, бастапқы есеп - первичный учет 
алғыс - благодарность
алғыс хат - благодарственное письмо
алғысөз - предисловие
алғытөлем беру - выдача аванса, предоставление аванса
алғытөлем (аванс) бойынша айлық теңгерім - 
месячный баланс по авансам 

алғытөлем (аванс) салу - внесение аванса 
алғытөлем есептемесі (есеп беру) - авансовый отчет 
алғытөлем қалдығы - авансовый остаток 
алғытөлем сұрау - просьба аванса 
алғытөлем төленген қаражат, алғытөлемге берілген 
қаражат; алдын ала жұмсалған қаражат - 
авансированные средства 

алғытөлем төленген құн - авансированная стоимость 
алғытөлем төлеу - выплата аванса 
алғытөлем төлеу, аванс беру - проавансирование 
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алғытөлем (аванс) тұрпаты - тип аванса 
алғытөлем ұстаушы, алғытөлем алушы - 
авансодержатель 

алғытөлемді қайтару - возвращение аванса 
алғытөлемді кредит - авансовый кредит 
алғытөлемді өтеу - погашение аванса 
алғытөлемді төлем, авансты төлем - платеж с авансом 
алғытөлемдік есеп - отчет авансовый 
алғытөлемдік төлем, аванстық төлем - авансовый 
платеж 

алғышарт - предпосылка 
алдағы кезеңдерге жатқызылатын шығыс, болашақ 
кезеңдерге жатқызылатын шығыс - расходы 
будущих периодов 

алдағы күнмен белгілеу - датировать будущим числом 
алдағы сапар - визит предстоящий 
алдағы төлемдер - предстоящие платежи 
алдағы шығыс пен төлемдердің сақтық қорлары - 
резервы предстоящих расходов и платежей 

алдағы шығыс пен төлемнің сақтық қоры - резерв 
предстоящих расходов и платежей 

алдамшы салым ақша - вклад мнимый 
алдамшылық - надувательство 
алдау - обман 
алдымен келді, алдымен қызмет көрсетілді - первым 
прибыл, первым обслужен (ФИФО) 

алдымен келді, соңынан қызмет көрсетілді - первым 
прибыл, последним обслужен 

алдын ала - предварительно, предварительный
алдын ала авизо - предварительное авизо 
алдын ала анықтау - дознание
алдын ала аудит - предварительный аудит 
алдын ала бағалау - провизорная оценка 
алдын ала бағасы - предварительная цена 
алдын ала белгіленген баға - цена предварительная 
алдын ала белгіленген күн - предварительная дата 
алдын ала белгіленетін мөлшерлеме - предварительная 
ставка 

алдын ала берілген нұсқау - указание предварительное 
алдын ала берілген өтінім - заявка предварительная 
алдын ала болжау - прогноз предварительный 
алдын ала бөлу - распределение предварительное 
алдын ала деректер бойынша - по предварительным 
данным 

алдын ала дивиденд - предварительный дивиденд 
алдын ала есеп беру - отчет предварительный 
алдын ала есеп(ке алу) - предварительный учет 
алдын ала есептесу шоты - счет предварительный 
алдын ала есептеу - исчисление предварительное, 
предварительный подсчет

алдын ала есептеу бойынша - по предварительному 
подсчету 

алдын ала ескерту, сақтандыру - предостережение
алдын ала ескеру, алдын ала қарастыру - 
предусмотреть

алдын ала жазылатын борыш қолхаттары, алдын 
ала жазылатын борышқорлық қолхаттар - 
предварительные долговые расписки 

алдын ала жазылатын шот - предварительный счет 
алдын ала жазылыс - подписка предварительная 
алдын ала жасалатын операциялар - предварительные 
операции 

алдын ала жасалған аңдатпа - предварительный 
проспект 

алдын ала жасалған есепті ұсыну - предоставление 
предварительного расчета 

алдын ала жасалған қаржы есептемесі - 
предварительный финансовый отчет 

алдын ала жасасылатын шарт - предварительный 
договор 

алдын ала жиынтық - предварительный итог 
алдын ала жиынтық, нобай қорытынды - итог 
предварительный

алдын ала жүргізілген теңгерім - провизорный баланс 
алдын ала зерттеу - обследование предварительное 
алдын ала инвестициялау - предварительные 
инвестиции 

алдын ала инкассолау - предварительное 
инкассирование 

алдын ала қабылданған шешім - предварительное 
решение 

алдын ала қайта қаржыландыру - рефинансирование 
предварительное 

алдын ала қайта қорландыру - предварительное 
рефондирование 

алдын ала қарап шығу - просмотр предварительный 
алдын ала қарап шығу бойынша - по 
предварительному осмотру 

алдын ала қаржыландыру - предварительное 
финансирование 

алдын ала кездесу - встреча предварительная 
алдын ала келісілген аударым - перевод 
обусловленный 

алдын ала келісім - соглашение предварительное 
алдын ала келісу фактурасы - фактура 
предварительная 

алдын ала кепіл (кепілзат) - предварительный залог 
алдын ала кепілдік - предварительная гарантия 
алдын ала құлақтандыру - анонс
алдын ала мақұлдау - одобрение предварительное 
алдын ала мəлімдеме - заявление предварительное 
алдын ала мемлекеттік қаржы бақылауы - предва ри-
тельный государственный финансовый контроль 

алдын ала міндеттеме - предварительное обязательство 
алдын ала мөрқалып басу - предварительное 
штемпелевание

алдын ала орнын толтыру - покрытие предварительное 
алдын ала өтем - предварительное покрытие 
алдын ала патенттеу жүйесі, патенттеудің қатысу 
жүйесі, патенттеудің тіркелу жүйесі - явочная 
система патентования 

алдын ала ретпен - в предварительном порядке 
алдын ала рұқсат беру - разрешение предварительное 
алдын ала рұқсат етілген дағдылы ақшалай аударым 

- автоматический, предварительно санкционированный 
денежный перевод 
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алдын ала сату - предварительная продажа 
алдын ала сұрыптау - предварительная сортировка
алдын ала сыйлықақы - премия предварительная 
алдын ала сыйлықақылы мəміле - сделка с 
предварительной премией 

алдын ала тапсырыс бойынша телефон арқылы 
сөйлесу - телефонный разговор по предварительному 
заказу 

алдын ала тапсырыстарды қабылдау бөлімі - отдел 
приема предварительных заказов 

алдын ала тексеру - проверка предварительная 
алдын ала тізім - предварительный список 
алдын ала төлемақы - предварительная оплата 
алдын ала төленген шығын - затраты предоплаченные 
алдын ала төленетін аккредитив - предварительный 
аккредитив 

алдын ала төленетін акцепт - предварительный акцепт 
алдын ала төленетін жарна - взнос предварительный 
алдын ала төленетін комиссия алымы - 
предварительная комиссия 

алдын ала төленетін салық - предварительный налог 
алдын ала төленетін сыйлықақы - предварительная 
премия 

алдын ала төленуге тиісті - подлежащий 
предварительной оплате 

алдын ала төлеу (аванстық төлем) - оплата вперед, 
плата вперед, платить вперед, предоплата, оплата 
предварительная (предоплата)

алдын ала төлеу айыппұлы - предоплатный штраф 
алдын ала төлеу жолымен - с уплатой вперед 
алдын ала төлеу талаптары - условия предоплаты 
алдын ала төлеу туралы өкім - распоряжение о 
предоплате 

алдын ала төлеу туралы тармақ - пункт о 
предварительной оплате 

алдын ала уағдаластық - договоренность 
предварительная 

алдын ала хабарлама - извещение предварительное 
алдын ала хабарланатын растама - авизо 
предварительное 

алдын ала хабарлау - предварительное уведомление 
алдын ала шот-фактура - счет-фактура 
предварительная 

алдын ала шығыс - предварительные расходы 
алдын алу іс-шаралары - превентивные мероприятия 
алдын алу шарасы - превентивная мера 
алдын алу, сақтандыру - профилактика 
алдын алушы, сақтандырушы - превентивный 
алдынан тиейтін айырлы жүк тиеуіш - вилочный 
погрузчик с передней загрузкой

алдыңғы баға белгіленімі - предшествующая котировка 
алдыңғы индоссант - предшествующий индоссант 
алдыңғы қалдық - предыдущий остаток 
алдыңғы қаржы жылының аяқталуы - конец 
предыдущего финансового года 

алдыңғы қатарлы, озат - передовик 
алиби - алиби
алимент - алименты 

алқа - коллегия 
алқаби - заседатель 
алқалы, бірлесіп шешу - коллегиально
алқалы басқару органы - коллегиальный орган 
управления 

алқалық - коллегиальный 
алқалық шешім - решение коллегиальное 
алқалылық қағидаты - принцип коллегиальности 
алқа мүшесі - член коллегии 
алқа шешімі - решение коллегии
аллегри-лотерея - лотерея-аллегри 
аллергия - аллергия
аллигат - аллигат
алмастыру, ауыстыру - ротация, заменять 
алмастырылмаған (пошта), айырбасталмау - необмен
алмасу бекеті - пункт обмена
алмасу мекемесі, айырбастау мекемесі - учреждение 
обмена

алмасу терезесі, айырбастау терезесі - обменное окно
алмау - неполучение 
алпауыт - магнат
“алтын” түп - дно “золотое” 
алтын - золото 
алтын айналысы - обращение золота, золотое 
обращение 

алтын айырбасы - обмен золота 
алтын акция - золотая акция 
алтын ақша стандарты - золотой денежный стандарт 
алтын бажы - пошлина золотая 
алтын балама - эквивалент золота (золотой) 
алтын безгегі, алтын дүрлікпесі - золотая лихорадка 
алтын бұйым сынамасы - проба золотого изделия 
алтын валюта - золотая валюта 
алтын дағдарысы - золотой кризис 
алтын əкетілімі (əкету) - вывоз золота 
алтын ескертпе - золотая оговорка 
алтын жинау - тезаврация золота 
алтын қағида, асыл қағида - золотое правило 
алтын карточка - золотая карточка 
алтын қарыз, алтын қарызхат - золотой заем 
алтын кеніші - месторождение золота (золотое) 
алтын кепілдік - золотая гарантия 
алтын кітап - золотая книга 
алтын қор - фонд золотой 
алтын қорларының сарқылуы - истощение золотых 
запасов 

алтын қорларының теңсіздігі - неравенство золотых 
запасов 

алтын қоры - запас золота 
алтын құйма, құйма алтын - слиток золота 
алтын құймасы, тайтұяқ - золотой слиток 
алтын құны - стоимость золота 
алтын межел - золотая точка 
алтын мен күмістің тең мөлшерлері құнының 
нарықтық арақатынасы - рыночное соотношение 
стоимости равных количеств золота и серебра 

алтын мəнет (шақа) - золотая монета 
алтын монометаллизм - монометаллизм золотой 
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алтын нарығы - рынок золота 
алтын немесе күміс құйма - слиток золота или серебра 
алтын облигация - золотая облигация 
алтын опцион - опцион золотой 
алтын өндірісі - производство золота 
алтын өндіру - золотодобыча 
алтын өндіруші - золотодобывающий 
алтын пул - пул золотой 
алтын сақтық қоры - резерв золота (золотой) 
алтын сату - продажа золота 
алтын сертификат - золотой сертификат 
алтын стандарты - золотой стандарт 
алтын стандартынан бас тарту - отказаться от золотого 
стандарта 

алтын стандартының күшін жою - отмена золотого 
стандарта 

алтын сынамасы - проба золота 
алтын тепе-теңдігі, алтын баламасы, балама алтын - 
паритет золотой 

алтын тиянақтамасы - фиксинг золота (золотой) 
алтын той - золотая свадьба 
алтын тосқауылы - золотая блокада 
алтын франк - франк золотой 
алтын чек - чек золотой 
алтын шақа, алтын тиын, алтын мəнет - монета 
золотая 

алтын экспорты - экспорт золота 
алтын-валюта ескертпесі - золотовалютная оговорка 
алтын-валюта жүйесі - золотовалютная система 
алтын-валюта нарығы - рынок золотовалютный 
алтын-валюта сақтық қорлары - золотовалютные 
резервы 

алтын-валюта стандарты - золотовалютный стандарт 
алтын-валюталық ақша стандарты - золотовалютный 
денежный стандарт 

алтынға айналатын - обращаемый в золото 
алтынға айырбасталмайтын - не разменный на золото 
алтынға айырбастау - размен на золото 
алтынға байланысты ескертпе, алтын ескертпесі - 
клаузула золотая 

алтынға сату - продажа на золото 
алтынға сұраныс - спрос на золото 
алтынға үстеме - лаж на золото 
алтындай үлестеме - золотая квота 
алтын-девиздік ақша стандарты - золотодевизный 
денежный стандарт 

алтын-девиздік стандарт - золотодевизный стандарт 
алтын-доллар стандарты - золотодолларовый стандарт 
алтынды тиянақтау - фиксирование золота 
алтынды тұтыну - потребление золота 
алтын-құйма ескертпесі - оговорка золотослитковая 
алтынмен қамтамасыз етілген - обеспеченные золотом 
алтынмен қамтамасыз етілген ақша - деньги, 
обеспеченные золотом 

алтынмен қамтамасыз етілу, алтындық қамтамасыз 
ету - обеспечение золотом (золотое) 

алтынмен қамтамасыз ету, алтынмен қамсыздандыру 
- золотое обеспечение 

алтынмен өтеу - золотое покрытие, покрытие золотом 
(золотое)

алтынмен төленетін - оплачиваемый золотом 
алтынмен төлеу - плата золотом, платить золотом, 
уплата золотом

алтын-мəнет жүйесі - золотомонетная система 
алтын-мəнет стандарты - золотомонетный стандарт 
алтыннан айықтыру - стерилизация золота 
алтынның ағылып келуі - приток золота 
алтынның ақша міндетін атқарудан қалуы - 
демонетизация золота 

алтынның елге ағылып келуі - приток золота в страну 
алтынның елден ағылуы - отлив золота из страны 
алтынның еркін сақтық қоры - свободный золотой 
резерв 

алтынның жылыстауы - утечка золота 
алтынның кемуі, алтынның жылыстауы - отлив 
золота 

алтынның кері ағылуы - обратный приток золота 
алтынның құйылуы - прилив золота 
алтынның немесе күмістің ақшалай құны - денежная 
стоимость золота или серебра 

алтынның ресми сақтық қоры - официальный резерв 
золота 

алтынның сақтық қоры - золотой резерв 
алтынның таза құны - чистая стоимость золота 
алтынның тазалығы - чистота золота 
алтынның тұтынушылық құны - потребительская 
стоимость золота 

алтынның шетелге жылыстауы - утечка золота за 
рубеж 

алу - выемка 
алу, алып тастау, айыру - изъятие 
“алу (-) актив” - “минус (-) актив” 
алу құқығы - право на изъятие 
алу мерзімі ұзартылған сома шоты - счет сумм с 
отсроченным получением 

алу туралы бұйрық - приказ об изъятии 
алу туралы хабарлама - уведомление об изъятии 
алуға арналған сома - сумма к получению 
алуға арналған төлем - платежи к получению 
алуға берілген шоттардың тіркелімі - регистр счетов к 
получению 

алуға есептелген нота - учтенная нота к получению 
алуға ұсынылатын қорланған пайыздар шоты - счет 
накопленных процентов к получению 

алуға ұсынылатын норма - нота к получению 
алуға ұсынылатын сома шоты - счет сумм к 
получению 

алуға ұсынылатын шоттар - счета к получению 
алуға ұсынылған акцептілер - акцепты к получению 
алуға ұсынылған кредиттердің сомасы - суммы 
кредитов к получению 

алуға ұсынылған пайыздар - проценты к получению 
алуға ұсынылып есептелген пайыз - начисленный 
процент к получению 

алушы банк - банк-получатель 
алушы əкімшілік - получаящая администрация
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алушы, аларман - получатель 
алушы банктің атауы - наименование банка-получателя 
“Алушыға түспеген үстеме төлем сомасы” атты 
шағым-талап - рекламация “Сумма наложенного 
платежа, не поступившая получателю”

алушының мекенжайы - адрес получателя
алушысы бас тартқан сəлемдеме - посылка, от которой 
отказался получатель

алушы шотына арналған чек - чек на счет получателя 
алшақтық - расхождение 
алшақтық, құлдырау, үзілу, үзік - разрыв 
алшақтықты азайту - сокращение разрыва 
алшақтықты анықтау - выявление расхождений 
алым есептеу - начисление сборов 
алым есептеу тəртібі - порядок исчисления сборов 
алым қызметі, жинау қызметі - служба сбора
алым мөлшерлемесі - ставка сбора 
алым өндіріп алынды - сбор взыскан 
алым салу - облагать сбором, обложение сборами
алым салынуға тиісті - подлежащий обложению 
сбором 

алым төлеуші - плательщик сбора 
алым шəкілі - шкала сборов 
алымдардан босатылған - освобожден от сборов
алымды кері қайтарып алу - обратное получение 
сборов

алымды өтеу, алымның орнын толтыру - возмещение 
сборов

алымды төлеуден босату - освобождение от уплаты 
сбора 

алымнан босатылған - освобожденный от сборов
алым-салық - поборы 
алым-салық; құрмет - дань
алынбаған (жіберген иесі алмаған), сұралмаған, 
талап етілмеген - невостребованный 

алынбай қалған пайда, ұтылған пайда - прибыль 
упущенная 

алынған аванс (алғытөлем) - полученный аванс 
алынған акцепт (ризалық) - полученный акцепт 
алынған қаражатты дағдылы инвестициялау - 
автоматическое инвестирование полученных средств 

алынған қарыздар сомасы - сумма полученных займов 
алынған кредит - полученный кредит 
алынған несие - полученная ссуда 
алынған пайда - полученная прибыль 
алынған пайыз - полученный процент 
алынған сома - сумма полученная 
алынған төлем - полученный платеж 
алынғандығы хабарланатын пошта жөнелтімі - 
почтовое отправление с уведомлением о получении

алынғандығы хабарланатын халықаралық 
жөнелтімдер - международные отправления с 
уведомлением о получении

алынғаны туралы хабарлама - уведомление о 
получении

алынуға тиіс (салым туралы) - подлежащий изъятию, 
подлежащий получению

алып бару, жеткізіп салу - сопровождение 

алып барушы, жеткізіп салушы, ілесуші - 
сопровождающий

алып тастағанда, қоспағанда - за исключением 
алып тастау, аластау - элиминирование 
алып тастау, күшін жою, болдырмау - отмена
алып тастау, шығарып тастау, шығару; айрықшалық 

- исключение 
алып-сатар - перекупщик, спекулянт, матрабаз
алып-сатарлардың акцияларды көтере сатып алуы - 
скупка акций спекулянтами 

алып-сатарлық - спекуляция
алып-сатарлық баға - цена спекулятивная 
алып-сатарлық баға, жалдаптық баға - спекулятивные 
цены 

алып-сатарлық бағалы қағаздар - спекулятивные 
ценные бумаги 

алып-сатарлық банк - спекулятивный банк 
алып-сатарлық дүрлікпе - лихорадка спекулятивная 
алып-сатарлық жасау - спекулирование 
алып-сатарлық капитал - спекулятивный капитал 
алып-сатарлық мəміле - спекулятивная сделка 
алып-сатарлық мəміле шоты - счет спекулятивных 
сделок 

алып-сатарлық нарық - рынок спекулятивный 
алып-сатарлық несие - спекулятивные ссуды 
алып-сатарлық ниет - спекулятивное намерение 
алып-сатарлық объектісі - объект спекуляции 
алып-сатарлық ойын - игра спекулятивная 
алып-сатарлық операциялар - спекулятивные 
операции 

алып-сатарлық операциялар жүргізу - проводить 
спекулятивные операции 

алып-сатарлық операциялар қатері - риск 
спекулятивных операций 

алып-сатарлық пул - пул спекулятивный 
алып-сатарлық сауда, əбжіл сауда, жүгірме сауда - 
торговля челночная 

алып-сатарлық синдикат - спекулятивный синдикат 
алып-сатарлық сұраныс - спекулятивный спрос 
алып-сатарлық табыс - спекулятивный доход 
алып-сатарлық тəуекелі - риск спекулятивный 
алып-сатарлық, саудагерлік - спекулятивный 
алып-сатарлықпен көтере сатып алу - спекулятивная 
скупка 

алып-сатарлықпен сату - продажа спекулятивная 
алып-сату нарығы, қайта сату нарығы - рынок 
перепродаж 

алып-сату операциялары - операции по перепродаже 
алып-сату, қайта сату, артық сату - перепродажа 
алып-сату, қайта сатып алу - перекупка 
алып-сатуға арналған шегерім - скидка на 
перепродажу 

алыс шетелдер - страны дальнего зарубежья 
алыс-беріс шикізаты, өңделме шикізат - сырье 
давальческое 

алыстағы мерзімдік жайғасым - отдаленная срочная 
позиция 

алыстағы субститут - отдаленный субститут 
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алыстатылған банк терминалы - удаленный 
банковский терминал 

алыстатылған қызмет көрсету терминалы - 
удаленный терминал обслуживания 

альбом - альбом
альманах - альманах
альтруизм - альтруизм
альфа - альфа
альфа коэффициенті - коэффициент альфа 
аманат қолжазба - рукопись депонированная
аманат, өсиет; талап, тілек - наказ 
аманко, жетіспеушілік, кем шығу, кем есеп - аманко 
Америка, Испания, Португалияның пошта одағы 

- Почтовый союз Америки, Испании и Португалии 
(ПСАИП)

Американ аралық даму банкі - Межамериканский банк 
развития 

амортизация қоры, тозымпұл қоры - фонд 
амортизации (амортизационный) 

амортизация, өтемпұл, өтелім, тозымпұл - амортизация 
амортизациялық аударым, өтемпұл жарнасы, 
тозымпұл жарнасы - амортизационные отчисления 

амортизациялық аударымдар, тозымпұлдық 
аударымдар - амортизационные отчисления

амортизациялық кепілпұл, өтемпұлдық кепілпұл, 
тозымпұлдық кепілсалым - амортизационная 
закладная 

амортизациялық мерзім - амортизационный срок 
амортизациялық мерзім, тозымпұлдық мерзім - срок 
амортизационный 

амортизациялық шығыс - расходы амортизационные 
ана тілі - язык родной 
анаграмма - анаграмма
анайы таңдау - вульгарный выбор 
анархия, бейбастақтық - анархия
анахронизм - анахронизм
аңғару - восприятие 
аңдатпа - аннотация
аңдатпа көрсеткіш - указатель аннотированный
андеррайтер, кепілші - андеррайтер 
андеррайтер-банк - банк-андеррайтер 
андеррайтерлер синдикаты - синдикат андеррайтеров 
андеррайтерлердің тəуекелі - риск андеррайтеров 
андеррайтерлік пул - пул андеррайтерский 
андеррайтерлік шот - счет андеррайтерский 
андеррайтинг үшін төлемақы - плата за андеррайтинг 
андеррайтингіде бағадан шегіну - уступка с цены при 
андеррайтинге 

андеррайтингідегі шектеу шаралары - 
ограничительные меры в андеррайтинге 

анклав - анклав
аннексия, басып алу - аннексия
аннуитет - аннуитет 
аннуитет бойынша төлем алушы - получатель выплат 
по аннуитету 

аномалиялық свитч, ауытқымалы свитч - свитч 
аномальный 

аноним - аноним

аноним қоғам, иесіз қоғам - общество анонимное 
анонимдік шот - счет анонимный 
ант - клятва, присяга
ант бере отырып мəлімдеме жасау - заявление под 
присягой 

ант бұзушылық, ант аттау - клятвопреступление
ант ішіп түсінік беру - показание под присягой 
антжазба - запись клятвенная 
антивандалды жəшік, тағылыққа қарсы жəшік - 
антивандальные ящики

антидилюциялық ережелер - положения 
антидилюционные 

антиква - антиква
антиквариат; көненің көзі - антиквариат
антисипативтік пайыз - процент антисипативный 
антициклон, қарсы циклон - антициклон
антиципация, мерзімінен бұрын төлеу, мерзімінен 
бұрын өтеу - антиципация 

анфас - анфас
аңыз (тиындағы, мəнеттегі, медальдағы жазу) - 
легенда 

аңызға айналған - легендарный
анық атқарым, анық берне - явная функция 
анық дереккөздерден - из достоверных источников 
анық деректер - данные достоверные 
анық мəтін - текст разборчивый 
анық шығын - явные издержки 
анық, түсінікті - четкий 
анықталған жетіспеушіліктер мен жолсыздықтарды 
жою жөніндегі шаралар - меры по устранению 
выявленных недостатков и нарушению 

анықталған залалдың орнын толтыру - покрытие 
обнаруженных убытков 

анықталған кінə - вина установленная 
анықтама - справка 
анықтама алуға өтініш жасау - обращение за справкой 
анықтама беру үстелі - стол справок 
анықтама бөлімі - отдел справок (справочный) 
анықтама бюросы - справочное бюро 
анықтама деректері - данные справочника 
анықтама жүйесі - система справочная 
анықтама кітабы - книга справочная 
анықтама парағы - справочный лист
анықтамалар сұрату - наведение справок 
анықтамалар телефоны - телефон для справок 
анықтамалық - справочник 
анықтамалық баға - цена справочная 
анықтамалық баға - справочная цена 
анықтамалық басылым - издание справочное 
анықтамалық жұмыс - работа справочная 
анықтамалық кесте - таблица справочная 
анықтамалық қызмет - служба справочная 
анықтамалық мөлшерлеме - справочная ставка 
анықтамалық тариф - справочный тариф
анықтамалық-ақпарат орталығы - справочно-
информационный центр 

анықтамалық-ақпараттық басылым - издание 
справочно-информационное 
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анықтамалық-ақпараттық қор (ААҚ) - фонд 
справочно-информационный (СИФ) 

анықтамалық-іздеу аппараты - аппарат справочно-
поисковый

анықтама-негіздеме - справка-обоснование 
анықтау, анықтама - выявление, выяснение
анықтаушы атқарым, анықтаушы берне - 
определяющая функция 

анықтаушы көрсеткіш - показатель определяющий 
анықтық - ясность 
аңысын аңдау айқындамасы - позиция выжидания 
аңысын аңдау айқындамасын ұстау - занимать 
выжидательную позицию 

аңысын аңдау жағдайындағы нарық - рынок в 
выжидательном положении 

аңысын аңдау жүйесі - система выжидания 
апат - авария
апат жағдайы - аварийная ситуация
апатқа ұшырайтын жеделхат - депеша, 
подвергающаяся аварии

апатты өршітпеу, апатты оқшаулау - локализация 
аварий

апаттық - катастрофический 
апаттық ажыратқыш - аварийный выключатель 
апаттық дабыл - аварийный сигнал 
апаттық жағдай - катастрофическое положение 
апаттық-қалпына келтіру жұмыстары - аварийно-
восстановительные работы

апаттық қор - аварийный запас
апаттық құтқару қызметі - аварийно-спасательная 
служба

апаттылық - аварийность 
апелляция беруші - податель апелляции 
апелляция туралы арыз - заявление об апелляции 
апелляциялық инстанция - инстанция апелляционная 
апелляциялық шағым - жалоба апелляционная 
апертуралық карта - карта апертурная
апологет - апологет
апостилдеу - апостилирование
аппарат - аппарат
аппаратта істеу - работать в аппарате 
аппаратты ықшамдау, жеңілдету - упрощсение 
аппарата 

аппараттық-төрешілдік - аппаратно-бюрократический
аппараттың атқарымы, аппараттың бернесі - функция 
аппарата 

аппараттың мəртебесі - статус аппарата 
аппаратура - аппаратура
аппеляция бойынша жауапкер - ответчик по апелляции 
аппеляциялық орган - орган апелляционный 
аппеляциялық соттың шешімі - решение 
апелляционного суда 

апта - неделя 
апта сайынғы есеп беру (есептеме) - еженедельный 
отчет 

апта сайынғы төлем - платеж еженедельный 
апталық - еженедельник
апталық еңбекақы - понедельная оплата труда 

апталық жалақы - понедельная заработная плата 
апталық кесте - недельное расписание 
апталық несие - недельная ссуда 
апталық тапсырма - поручение на неделю 
апталық тапсырыс - недельный заказ 
ара жігін ашу, ара жігін ажырату - разграничение
ара қашықтықты өлшеу - измерение дистанции
араб графикасы - графика арабская
араб пошта одағы - арабский почтовый союз (АПС)
араб сандары - арабские цифры
арабша сандармен - арабскими цифрами
арада қонып ұшатын авиажелі - авиалиния с 
промежудочной посадкой

арадағы, арасында, арасындағы - между
арақатынас; арасалмақ - соотношение 
арақашықтық - дистанция
аралас, шашыраңқы - диффузный
аралас акционерлік қоғамдар - смешанные 
акционерные общества 

аралас акциялар - смешанные акции 
аралас ақша айналысы - смешанное денежное 
обращение 

аралас бағалы қағаздар - смешанные ценные бумаги 
аралас банк - смешанный банк 
аралас банк жүйесі - смешанная банковская система 
аралас валюта нарығы - смешанный валютный рынок 
аралас валюталық бағамдар - смешанные валютные 
курсы 

аралас делдалдық шот - смешанный брокерский счет 
аралас жоспар - план смешанный 
аралас жөнелтім - смешанное отправление
аралас инвестициялық компания - смешанная 
инвестиционная компания 

аралас инвестициялық қор - смешанный 
инвестиционный фонд 

аралас код - смешанный код 
аралас кредит - смешанный кредит 
аралас пайыздық мөлшерлеме - смешанная 
процентная ставка 

араласпау саясаты - политика невмешательства
араласпаушылық, қол сұқпаушылық - 
невмешательство 

аралас пошта - гибридная почта
аралас пошта мекемесі - смешанное почтовое 
учреждение 

аралас салықтар - смешанные налоги 
аралас топ - смешанная группа
араластыру, сапырылыстыру, қасақана бұрмалау, 
шатастыру - подтасовка 

араласу, қол сұғу - вмешательство
араласу шарасы - мера вмешательства 
араласу шегі - предел вмешательства 
аралас шот - смешанный счет 
аралас экономика - смешанная экономика 
аралас экономика теориясы - теория смешанной 
экономики 

аралас экспорттық несие - смешанный экспортный 
кредит 
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аралатпа сауда, көшпелі сауда - торговля развозная 
аралық - промежуток 
аралық, жоларалық, интервал - интервал
аралық, өткел, өту - переход
аралық банк - промежуточный банк 
аралық борыш - промежуточный долг 
аралық босалқы қор - запас буферный 
аралық дивиденд - промежуточный дивиденд 
аралық ел - промежуточная страна
аралық есеп беру (есептеме) - промежуточный отчет 
аралық есеп-қисап - промежуточная отчетность 
аралық жайғасым - промежуточная позиция 
аралық кəсіпорындар бойынша сұрыптау - 
сортировка по промежуточным предприятиям

аралық кеден - промежуточная таможня 
аралық клирингілік шот - промежуточный 
клиринговый счет 

аралық қазы - третейский судья 
аралық қаржы есептемесі - промежуточный 
финансовый отчет 

аралық қаржыландыру - промежуточное 
финансирование 

аралық қарыз - промежуточный заем 
аралық мағлұмдама - промежуточная декларация 
аралық мақсат - промежуточная цель 
аралық мұрағат - архив промежуточный
аралық несие - промежуточный кредит 
аралық пайда - промежуточная прибыль 
аралық пайыз - промежуточный процент 
аралық пассив - промежуточный пассив 
аралық позитив - позитив промежуточный
аралық сертификат - промежуточный сертификат 
аралық сот - третейский суд 
аралық соттың шешімі - решение третейского суда
аралық таратушы - ликвидатор промежуточный 
аралық теңгерім - промежуточный баланс 
аралық төлем - промежуточный платеж 
аралық тұтыну - промежуточное потребление 
аралық шот - промежуточный счет 
“арам” ақша - деньги “грязные” 
арам жолмен табылған ақша - деньги, доставшиеся 
нечестным путем 

арам пиғылды, залым - злонамеренный 
арам пиғылды иегер, алақол иегер - держатель 
недобросовестный 

арамдық, арамылық, арамзалық - недобросовестность 
арамза, арамы - недобросовестный 
арамза бəсекелестікке қарсы заңнама - 
законодательство против недобросовестной 
конкуренции 

арамзалық (арамы) жарнама, жосықсыз жарнама - 
реклама недобросовестная 

арамзалық эмиссия, жат пиғылды эмиссия, 
жосықсыз эмиссия - эмиссия недобросовестная 

арамы мəміле - сделка недобросовестная 
арамы серіктес - партнер нечестный 
арандату - инспирация, провокация
арандатушы - подстрекатель

арбитраж; төрелік, төрелік сот, əділқазы - арбитраж 
арбитраж ережелері; төрелік сот ережелері - правила 
арбитража 

арбитраж туралы ескертпе; төрелік сот туралы 
ескертпе - оговорка об арбитраже 

арбитраж туралы тармақ; төрелік сот туралы тармақ 
- пункт об арбитраже 

арбитраж туралы шарт; төрелік сот туралы шарт - 
договор об арбитраже 

арбитраждық айырбасталым - конверсия арбитражная 
арбитраждық жарна; төрелік сот жарнасы - взнос 
арбитражный 

арбитраждық жасау - арбитражирование 
арбитраждық мəміле - арбитражная сделка 
арбитраждық нарық - рынок арбитражный 
арбитраждық облигация - облигация арбитражная 
арбитраждық операция - арбитражная операция 
арбитраждық өндіріп алу - взыскание арбитражное 
арбитраждық палата, төрелік палата - палата 
арбитражная 

арбитраждық практика, төрелік сот практикасы - 
практика арбитражная 

арбитраждық тəртіп, төрелік сот рəсімі - процедура 
арбитражная 

арбитраждық түннел, арбитраждық үңгімежол - 
туннель арбитражный 

арбитраждық үдеріс; төрелік сот үдерісі - процесс 
арбитражный 

арбитраждық шығыс - расходы арбитражные 
арбитражер - арбитражер 
ардагер - ветеран
ареал, кеңістік - ареал
арена, алаң - арена
“арзан” ақша - деньги “дешевые” 
“арзан” ақша саясаты - политика “дешевых” денег 
арзан жұмыс күшінің ағылып келуі - приток дешевой 
рабочей силы 

арзан капиталдың ағылып келуі - приток дешевого 
капитала 

арзан кредит саясаты - политика дешевого кредита 
арзанға сатып алу - покупка дешево, покупка по 
дешевке

арзандату мөлшері - размер уценки 
арзандату мөлшерін анықтау - определение размера 
уценки 

арзандату, арзандау - уценка 
арзандатуды ұсыну - предложение уценки 
арзандатылған акциялар - уцененные акции 
арзандатылған баға бойынша - по удешевленным 
ценам 

арзандау, бағасы түсу - дешевение, удешевление
арзанқол - бросовый
арзанқол баға, арзан баға, тастама баға - цена 
бросовая 

арзанқол облигация - облигация бросовая 
арзаншылық - дешевизна
арна - канал; русло
арнайы, шұғыл - литерный
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арнайы белгі - специальное обозначение 
арнайы бөлінген бөлме, арнаулы бөлме - отведенная 
комната 

арнайы буып-түю - специальная упаковка
арнайы вагон, мамандандырылған вагон - 
специализированный вагон 

арнайы ескертілген активтер - специально 
упомянутые активы 

арнайы ескертілген несие - специально упомянутые 
ссуды 

арнайы қамтамасыз етілмейтін облигация - 
облигация без специального обеспечения 

арнайы құқық, айрықша құқық - право эксклюзивное 
арнайы мөрқалып - апостиль 
арнайы мөрлендіру - спецгашение 
арнайы сəйкестендіру əдісі - метод специфической 
идентификации 

арнайы сия - чернила специальная 
арнайы уағдаласылған баға - специально 
оговоренная цена 

арналым елдерінің тобы - группа стран назначения
арналым мекемесі, жолданым мекемесі, жеткізілетін 
жердегі мекеме - учреждение назначения

ар-намыс - честь 
ар-намыс сөзі, байлаулы сөз, ізет білдіру - слово 
чести 

ар-намысты қорғау - защита чести 
арнау - посвящение
арнау, бағыттау, мекенжайға жіберу - адресовать 
арнаулы, дербес - персональный 
арнаулы автомобильдер - специальные автомобили 
арнаулы аккредитив - специальный аккредитив 
арнаулы акция - специальная акция 
арнаулы ақша-кредит дағдарысы - специальный 
денежно-кредитный кризис 

арнаулы алым - специальный сбор
арнаулы арбитраждық шот - специальный 
арбитражный счет 

арнаулы аукцион - спецаукцион 
арнаулы аяқкиім - спецобувь
арнаулы баға - специальная цена 
арнаулы бағам - специальный курс 
арнаулы баж - специальная пошлина 
арнаулы байланыс - спецсвязь
арнаулы байланыс бөлімшесі - подразделение 
специальной связи 

арнаулы байланыс қызметтерін көрсету - услуги 
спецсвязи 

арнаулы байланыс қызметі - служба спецсвязи
арнаулы банк кредиттері - специальные банковские 
кредиты 

арнаулы белгі - специальный гриф 
арнаулы бланк - бланк конкретного вида
арнаулы бірлескен қор - специальный совместный 
фонд 

арнаулы депозит - специальный депозит 
арнаулы депозиттер жүйесі - система специальных 
депозитов 

арнаулы жеделхат - специальная депеша
арнаулы жеңілдіктер - специальные льготы 
арнаулы жеткізуші - специальный доставщик
арнаулы жөнелтімдер - специальные отправления 
арнаулы карточка шоты - спецкартсчет 
арнаулы кеден бажы - специальная таможенная 
пошлина 

арнаулы кеден мөлшерлемесі - специальная 
таможенная ставка 

арнаулы кеден статистикасы - специальная 
таможенная статистика 

арнаулы келісім - специальное соглашение
арнаулы кепілдік - специальная гарантия 
арнаулы киім - спецодежда
арнаулы коммерциялық бағам - специальный 
коммерческий курс 

арнаулы кредит институттары - специальные 
кредитные институты 

арнаулы кредит-қаржы институты - специальный 
кредитно-финансовый институт 

арнаулы кредит мекемелері - специальные кредитные 
учреждения 

арнаулы кіріс - специальные доходы
арнаулы қап - специальный мешок
арнаулы қаражат - специальные средства 
арнаулы қаражат есебі - учет специальных средств 
арнаулы қарыз - специальный заем 
арнаулы қор - специальный фонд 
арнаулы құжаттама - документация специальная 
арнаулы қызметақы, дербес қызметақы - 
персональный оклад 

арнаулы қызметтер - специальные службы
арнаулы мақсаттағы кредит - кредит специального 
назначения 

арнаулы мақсаттағы қор - фонд специального 
назначения 

арнаулы мақсаттағы сақтық қорлар - резерв 
специального назначения 

арнаулы маркалар, арнаулы таңбалар - специальные 
марки 

арнаулы мөлшерлеме - специальная ставка (спецставка) 
арнаулы мөрқалып - специальный штемпель
арнаулы мұрағат қоймасы - архивохранилище 
специальное

арнаулы нарықтық құн - специальная рыночная 
стоимость 

арнаулы несиелендіру - специальное кредитование 
арнаулы несие шоттары - специальные ссудные счета 
арнаулы несие шоттары бойынша берешекті реттеу - 
регулирование задолженности по спецссудным счетам 

арнаулы несие шоттарын реттеу - регулирование 
спецссудных счетов 

арнаулы облигациялық шот - специальный 
облигационный счет 

арнаулы өзара қарыз құқығына айырбастау - кон вер-
тировать в специальное право заимствования (СПЗ)

арнаулы өзара қарыз құқығына аудару - перевести в 
специальное право заимствования (СПЗ)
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арнаулы өзара қарыз құқығындағы валюталар 
жиынтығы - набор валют в специальных правах 
заимствования 

арнаулы өзара қарыз құқықтары - специальные права 
заимствования (СПЗ) 

арнаулы өзара қарыз құқықтарындағы шот - счет в 
специальных правах заимствования 

арнаулы өңдеу аспаптары - приборы специальной 
обработки

арнаулы өтінім - специальная заявка 
арнаулы пайыз - специальный процент 
арнаулы пошта - спецпошта
арнаулы пошта индексі - специальный почтовый 
индекс 

арнаулы пошта коды - специальный почтовый код
арнаулы пул - пул специальный 
арнаулы сақтау - специальное хранение 
арнаулы сақтық қор - специальный резерв, 
специальный резервный фонд

арнаулы сақтық қорлары - специальные резервы 
арнаулы салық жеңілдіктері - специальные налоговые 
льготы 

арнаулы салық облигациясы - специальная налоговая 
облигация 

арнаулы салық режимі, арнаулы салық тəртіптемесі - 
специальный налоговый режим 

арнаулы салық режимін қолдану шарттары - условия 
применениия специального налогового режима 

арнаулы салықтар - специальные налоги 
арнаулы салым - вклад специальный 
арнаулы тамақ - спецпитание
арнаулы тариф - специальный тариф
арнаулы тарихи пəндер - специальные исторические 
дисциплины 

арнаулы теңгерімдік есептеме - специальный 
балансовый отчет 

арнаулы төлемдер - специальные платежи 
арнаулы ұсыныс - специальное предложение 
арнаулы хат, тапсырысты хат - письмо заказное 
арнаулы шарт - специальный договор 
арнаулы шарттар туралы ескертпе - оговорка о 
специальных условиях 

арнаулы шегерім - специальные скидки 
арнаулы шот - специальный счет 
арнаулы шығарылым - спецвыпуск
арнаулы шығыс - специальные расходы 
арнаулы экономикалық аймақ - специальная 
экономическая зона 

арсыздық, шімірікпестік - цинизм 
артикль - артикль
артқы орында - задний план
артта қалу, кешігу - отставание 
арттыру, ұлғайту, арту - наращивание 
арттыру жағына қайта қарау - пересмотр в сторону 
повышения 

арттыруға қарай түзету - поправка в сторону 
увеличения 

артығы, артылғаны - излишек 

артығын өткізу - реализация излишек 
артық, тым көп, артық болу - в избытке 
артық ақша - деньги лишние 
артық ақшаны айналыстан алу - изъятие из 
обращения излишней денежной массы 

артық ақшаны қайтару, қайтарым (сатып алу 
кезінде) - сдача 

артық алу, артық алым - перебор 
артық валюта - валютные излишки 
артық дана - экземпляр лишний 
артық жəне жетімсіздік шоты - счет излишков и 
недостач 

артық жеткізілім - сверхпоставка 
артық жинақ ақша - избыточные сбережения 
артық жөнелтім - лишнее отправление
артық жүктелген нарық - перегруженный рынок, 
перенапряженный рынок

артық жүктеме - избыточная нагрузка 
артық күрделі қаржы, артық капитал - капитальный 
излишек 

артық қалдықтар - излишние остатки 
артық қаражат қоры - фонд избыточных средств 
артық қорлар - излишние запасы 
артық лимит, шекті мөлшерден асу - перелимит
артық өндіру - перепроизводство
артық өндіру дағдарысы - кризис перепроизводства
артық сақтық қорлар, артық сақтаулы қорлар - 
излишние резервы, избыточные резервы

артық салық ауыртпалығы - избыточное налоговое 
бремя 

артық салық салу - избыточное налогообложение 
артық сома - сумма излишняя 
артық сұраныс - избыточный спрос, излишний спрос
артық сұраныс теориясы - теория избыточного спроса 
артық тиеу; қайта тиеу - перегрузка
артық төлемді қайтару - возврат переплаты 
артық төленген соманы қайтару - возврат 
переплаченной суммы 

артық төлеу - переплата, переплачивать
артық ұсыныс, басы артық ұсыныс - избыточное 
предложение 

артық үлес - излишняя доля 
артық халық - перенаселение
артық шығыс, артық жұмсау - перерасход 
артықшылығы жоқ жөнелтім - неприоритетное 
отправление

артықшылығы жоқ пошта жөнелтімі - 
неприоритетное почтовое отправление 

артықшылық - привилегия, привилегированность, 
предпочтение, преимущество

артықшылық атқарымы - функция предпочтения 
артықшылық беру - предоставление преимущества 
артықшылық иелерін ұйымдастыру - организация 
держателей привилегий 

артықшылықпен өңдеу - приоритетная обработка
артықшылықтарды жою - отмена привилегий 
артықшылықтарды шектеу - ограничение привилегий 
артықшылықтар жүйесі - система предпочтений 
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артықшылықтар шəкілі - шкала приоритетов 
артықшылықтарынан айыру - лишение преимуществ 
артықшылықты - приоритетный
артықшылықты акция - привилегированная акция 
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің 
өтемі - покрытие дивиденда по привилегированным 
акциям 

артықшылықты акцияларға айырбастау үшін өтеуі 
төленіп алынуға тиісті - подлежащий выкупу в обмен 
на привилегированные акции 

артықшылықты акциялардың үлес салмағы - 
удельный вес привилегированных акций 

артықшылықты акциялар иесінің ерекше 
құқықтары - особые права владельца 
привилегированных акций 

артықшылықты акцияның иесі - владелец 
привилегированной акции 

артықшылықты акцияның ұстаушысы - держатель 
привилегированной акции 

артықшылықты баға - цена преференциальная 
артықшылықты баға белгіленімі, беделді баға 
белгіленімі - ценообразование престижное 

артықшылықты бағалы қағаз - привилегированная 
ценная бумага 

артықшылықты баж - предпочтительные пошлины 
артықшылықты дивиденд - привилегированный 
дивиденд 

артықшылықты жеделхат - приоритетная депеша
артықшылықты жөнелтім - приоритетное отправление
артықшылықты кəдуілгі акция - привилегированная 
обыкновенная акция 

артықшылықты кеден бажы - преференциальная 
таможенная пошлина 

артықшылықты кредит - привилегированный кредит 
артықшылықты қамтамасыз ету - обеспечение 
преимуществ 

артықшылықты қаражат - привилегированные 
средства 

артықшылықты қарызгер - привилегированный 
заемщик 

артықшылықты құқық, пұрсатты құқық - 
привилегированное право, преимущественное право

артықшылықты құқықты іске асыру - реализация 
преимущественного права 

артықшылықты лицензиялау - преференциальное 
лицензирование 

артықшылықты несиегер - привилегированный 
кредитор 

артықшылықты облигация - преимущественная 
облигация, привилегированная облигация

артықшылықты пайдалану - пользоваться 
преимуществом 

артықшылықты рұқсат, артықшылықты 
қолжеткізім - привилегированный доступ 

артықшылықты талап - преимущественное 
требование 

артықшылықты шарттар - условия 
преимущественные 

артықшылықты шоғырланбалы акция - 
привилегированная кумулятивная акция 

артылғанын жинау - накопление излишек 
архаизм - архаизм
археограф - археограф
археография - археография
археографиялық алғысөз - предисловие 
археографическое

археографиялық баян - легенда археографическая
археографиялық комиссия - комиссия 
археографическая 

археографиялық экспедиция - экспедиция 
археографическая

археология - археология
архетип - архетип
архитектура, сəулет - архитектура
арыз; өтініш; мəлімдеме - заявление 
арыз беру - подать заявление 
арыз жазу - написать заявление 
арыздарды тіркеу журнал - журнал регистрации 
заявлений

арызды қарау - рассмотр заявления 
арыздың (өтініштің) негізсіздігі - необоснованность 
заявления 

арызды (өтінішті) ресімдеу - оформление заявления 
арыз-хат - письмо-заявление 
аса білікті - высококвалифицированный 
аса білікті жұмысшы, біліктілігі жоғары жұмысшы - 
высококвалифицированный рабочий 

аса білікті маман, біліктігі жоғары маман - 
высококвалифицированный специалист 

асадал - посудный шкаф 
аса жоғары пайда алушы - получающий сверхвысокие 
прибыли 

аса құнды істер тізімдемесі - опись особо ценных дел 
аса құрметті - глубокоуважаемый, многоуважаемый
асимптотикалық бағалау теориясы - теория 
асимптотического оценивания 

аспап - прибор
аспект, төркіні, мəнісі - аспект
аспирант - аспирант
аспирантура - аспирантура
ассамблея - ассамблея
ассимиляция - ассимиляция
ассистент - ассистент
астам держава - сверхдержава 
астана - столица 
астар - подоплека
астарлы мағына - контекст 
астарлы сөз - аллегория
астериск - астериск
астроним - астроним
астрономиялық сағат - час астрономический 
астрофилателия - астрофилателия
астыртын - подпольный
астыртын айла-шарғы - махинация закулисная 
астыртын əрекет; қаскүнемдік - заговор
астыртын келіссөз - переговоры закулисные 
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астыртын маклер - подпольный маклер 
астыртын мəмілелер - подпольные сделки 
астыртын экономика - подпольная экономика 
асығыс жұмыс, əбігершілік - штурмовщина
асығыс тұжырым - вывод поспешный 
асығыстық, қауырттық, мерзімділік - срочность 
асыл бұйым, асыл құндылық, қымбат құндылық - 
драгоценность 

асыл қазына - сокровище 
асыл металдар əкетілімі - вывоз драгоценных металлов 
асыл металдардан шекілген мəнет - монеты из 
благородных металлов 

асыл металдарды сатып алу - покупка драгоценных 
металлов 

асыл металдар құймасымен сауда жасаушы - торговец 
слитками благородных металлов 

асыл металдар мен асыл тастарға, олардан жасалған 
бұйымдарға салық салу - налогообложение 
драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий 
из них 

асыл металдармен жəне асыл тастармен жасалатын 
операциялар - операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 

асыл металдар нарығы - рынок драгоценных металлов 
асыл металдар сынамасы - проба благородных 
металлов 

асыл металл - металл благородный 
асыл тастар, қымбат тастар - драгоценные камни 
асып түсу - превосхождение 
асыра орындау - перевыполнение
асыра сілтеу - перегиб 
асырауда болу - иждивенчество 
асыраудағы жан - иждивенец 
асыраушысынан айырылуына байланысты берілетін 
жəрдемақы - пособие в связи с потерей кормильца 

асырып көрсету - преувеличение 
асырып көрсетілген - преувеличенный 
асырып көрсетілген шығыс, көтеріңкі шығыс - 
расход завышенный 

атақ, дəреже; шен, лауазым - звание 
атақ беру - присвоение звания
атаққұмар, баққұмар - честолюбивый 
аталатын - именуемая 
аталған, аталмыш, көрсетілген - указанный, 
упомянутый

аталған валюта - упомянутая валюта 
аталмыш бөлімшелер - указанные подразделения 
аталмыш сома - упомянутая сумма 
атамекен, отан - отчизна, отечество
атап көрсету, белгілеу - выделить, констатировать 
атап өту, құрметпен өткізу - ознаменование
ататегі, туысы, шығу тегі, шыққан жері - 
происхождение 

атау - наименование
атауландырылған есеп - учет персонифицированный 
атаулары бойынша тексеру - поименная проверка
атаулары бойынша тіркеп жазу - поименная приписка
атаулы - номинальный 

атаулы, есімді - именной 
атаулы айырбас бағамы - номинальный обменный курс 
атаулы аккредитив, бəсіре аккредитив - аккредитив 
именной 

атаулы акционерлік капитал - номинальный 
акционерный капитал 

атаулы акция - номинальная акция 
атаулы акциялардың тіркелген иесі - 
зарегистрированный владелец именных акций 

атаулы акцияларды тіркеу кітабы, есімді акцияларды 
тіркеу кітабы - книга регистрации именных акций 

атаулы ақшаға сұраныс - спрос на номинальные  
деньги 

атаулы əлеуметтік төлемдер - адресные социальные 
выплаты

атаулы баға - номинальная цена 
атаулы баға белгіленімі - номинальная котировка 
атаулы бағадан жоғары бағаға сату - продавать выше 
номинальной цены 

атаулы бағадан төмен бағаға сату - продавать ниже 
номинальной цены 

атаулы бағалау - номинальная оценка 
атаулы (есімді) бағалы қағаздар - именные ценные 
бумаги 

атаулы бағам - номинальный курс 
атаулы бағамы бойынша - по номинальному курсу 
атаулы бағасы бойынша - по цене номинала 
атаулы бағасы көрсетілмейтін акциялар - акции без 
указания номинальной цены 

атаулы бағасынан жоғары бағамен сату - продажа по 
цене выше номинала 

атаулы бағасынан төмен бағамен сату - продажа по 
цене ниже номинала 

атаулы басқарушы - управляющий номинальный 
атаулы валюта бағамы - номинальный валютный курс 
атаулы (есімді) вексель - именной вексель 
атаулы жалақы, атаулы табысақы - номинальная 
заработанная плата (заработная плата)

атаулы (есімді) жекешелендіру чегі - именной 
приватизационный чек 

атаулы жеңілдіктер, есімді жеңілдіктер, бəсіре 
жеңілдіктер - льготы именные, льготы адресные

атаулы жылдық мөлшерлеме - номинальная годовая 
ставка 

атаулы залал - номинальные убытки 
атаулы заттар - именные вещи
атаулы ие, атаулы ұстаушы - номинальный держатель 
атаулы иеленуші - номинальный владелец 
атаулы инвестициялық бағдарлама - адресная 
инвестиционная программа 

атаулы (есімді) инвестициялық салым - именной 
инвестиционный вклад 

атаулы инвестор - инвестор номинальный 
атаулы (есімді) индоссамент, бəсірелі индоссамент - 
именной индоссамент 

атаулы капитал - номинальный капитал 
атаулы карточка - карточка именная
атаулы каталог - каталог именной
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атаулы комиссиялық сыйақы - адресное комиссионное 
вознаграждение 

атаулы (есімді) коносамент - именной коносамент 
атаулы көмек - адресная помощь
атаулы көрсеткі - указатель именной 
атаулы куəлік, есімді куəлік - свидетельство именное 
атаулы қарыз шамасы - номинальная величина займа 
атаулы қатысу - номинальное участие 
атаулы құн - номинальная стоимость 
атаулы құн бойынша, атаулы баға бойынша - по 
номиналу 

атаулы құн бойынша опцион - опцион по номинальной 
стоимости 

атаулы құн бойынша өтеу - погашение по номинальной 
стоимости 

атаулы құн бойынша төлем құжаты - платежный 
документ по номиналу 

атаулы құн бойынша шығарылған облигация - 
облигация по номиналу 

атаулы құн сертификаты - сертификат номинальной 
стоимости 

атаулы құны бойынша - по номинальной стоимости 
атаулы құны бойынша бағалы қағаздар шығару - 
выпуск ценных бумаг по номиналу, выпуск ценных 
бумаг по номинальной стоимости 

атаулы құны бойынша өтелетін - погашаемый по 
номиналу 

атаулы құны бойынша төлеу - оплата по номиналу 
атаулы құны бойынша эмиссия - эмиссия по номиналу 
атаулы құны көрсетілмеген акциялар - акции без 
номинала 

атаулы құны көрсетілмейтін акциялар - акции без 
указания номинальной стоимости 

атаулы құнынан жоғары - выше номинала, выше 
номинальной стоимости 

атаулы құнынан жоғары баға бойынша бағалы 
қағаздар шығару - выпуск ценных бумаг по цене 
выше номинала 

атаулы құнынан төмен - ниже номинала 
атаулы құнынан төмен баға бойынша бағалы 
қағаздар шығару - выпуск ценных бумаг по цене 
ниже номинала 

атаулы құнынан төмен бағам бойынша бағалы 
қағаздар шығару - выпуск ценных бумаг по курсу 
ниже номинала 

атаулы мөлшер - размер номинальный 
атаулы мөлшерлеме - ставка номинальная 
атаулы міндеттеме - именное обязательство 
атаулы несие - номинальная ссуда 
атаулы облигация, бəсіре облигация, есімді облигация 

- облигация именная 
атаулы облигациялар - облигации именные
атаулы пайда - номинальная прибыль 
атаулы пайыз - номинальный процент 
атаулы пайыз мөлшерлемесі - номинальная ставка 
процента, номинальная процентная ставка

атаулы пошта маркасы, ескерткіштік пошта маркасы 
- памятная почтовая марка

атаулы салым, есімді салым - именной вклад 
атаулы (есімді) сертификат - именной сертификат 
атаулы серіктес - номинальный партнер 
атаулы сипаттама - характеристика номинальная 
атаулы сома - номинальная сумма 
атаулы сыйлық - именная премия 
атаулы табыс - номинальный доход 
атаулы тепе-теңдік - номинальный паритет 
атаулы титул - титул номинальный 
атаулы тиімді валюта бағамы - номинальный 
эффективный валютный курс 

атаулы ұстау жөніндегі қызметтерді көрсету - услуги 
по номинальному держанию 

атаулы ұстаушы - держатель номинальный 
атаулы ұстаушының шоты - счет номинального 
держателя 

атаулы ұстаушының шотын ашу - открытие счета 
номинального держателя 

атаулы хат, бəсіре хат, есімді хат - письмо именное 
атаулы чек, бəсіре чек - чек именной 
атаулы шəкіл - шкала номинальная 
атаулы шот - номинальный счет 
атаулы шығын - номинальные издержки 
атаулы (есімді) эмиссиялық қағаздар - именные 
эмиссионные бумаги 

атаусыз акциялар - акции безноминальные 
атаусыз облигация - неименная облигация 
атауы - название 
атетеза - атетеза
атком (атқару комитеті) - исполком 
атқаратын қызмет - занимаемая должность
атқаратын қызметінен босату - освобождение от 
занимаемой должности

атқаратын қызметіне сəйкес - в соответствии с 
занимаемой должностью 

атқару бағасы - цена исполнения 
атқарудың мүмкін еместігі - невозможность 
исполнения 

атқару комитеті - комитет исполнительный 
атқару мерзімі - срок исполнительный 
атқару мерзімінің өту күні - дата истечения срока 
исполнения

атқару парағы, орындау парағы - испольнительный 
лист 

атқарушы, атқарушылық - исполнительный 
атқарушы биліктің шешімі - решение исполнительной 
власти 

атқарушы директор - исполнительный директор 
атқарушы-директор - директор-исполнитель 
атқарушы жəне байланыс жөніндегі комиссия - 
исполнительная и по связи комиссия (ИСК)

атқарушы кеңес - исполнительный совет (ИС)
атқарушы комитет - исполнительный комитет
атқарушы орган - исполнительный орган 
атқарушы өкімет органы, атқарушы билік органы - 
орган исполнительной власти 

атқарушы-өкімші органдардың актілері - акты 
исполнительно-распорядительных органов
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атқарушы хатшы - секретарь исполнительный 
атқарушы хатшылық - исполнительный секретариат 
атқарушылық күшінің болмауы - неимение 
исполнительной силы 

атқарушылық құжат - документ исполнительный 
атқарушылық міндеттер - функции исполнительные 
атқарушылық реттеме - исполнительный регламент
атқарушылық тəртіп - дисциплина исполнительская 
атқарушылық титул - титул исполнительный 
атқарылатын қызметтер тізімі - список послужной 
атқарылуын бақылау, орындалуын бақылау - 
контроль исполнения 

атқарылуын тексеру - проверка исполнения 
атқарымдар бөлінісі - разделение функций 
атқарымдар кестесі - таблица функций 
атқарымдық баға шегерімі, бернелік баға шегерімі - 
функциональная ценовая скидка 

атқарымдық бағыныштылық - функциональная 
подчиненность 

атқарымдық басқару - функциональное управление 
атқарымдық басшы - руководитель функциональный 
атқарымдық бөлу - распределение функциональное 
атқарымдық бухгалтерлік есеп - функциональный 
бухгалтерский учет 

атқарымдық диаграмма - диаграмма функциональная 
атқарымдық жауапкершілік - ответственность 
функциональная 

атқарымдық қағидат - принцип функциональный 
атқарымдық қаржыландыру - функциональное 
финансирование 

атқарымдық құндық талдау - функциональный 
стоимостный анализ 

атқарымдық құрылым - функциональная структура 
атқарымдық міндеттер - функциональные обязанности 
атқарымдық өзгеріс - изменение функциональное 
атқарымдық өкілеттік - полномочие функциональное 
атқарымдық талдау - функциональный анализ 
атқарымдық тəсілдеме - подход функциональный 
атқарымдық ұйым, бернелік ұйым - организация 
функциональная 

атқарымдық ұйымдастыру құрылымы - 
функциональная организационная структура 

атқарымды табыстау - передача функции 
атқарымның икемділігі - эластичность функции 
атлас - атлас
атомистикалық экономика - экономика  
атомистическая 

Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік 
(МАГАТЭ) - Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ)

атташе - атташе
аттестат - аттестат
аттестаттау - аттестация
аттестаттау ережелері - правила аттестации 
аттестациялық сынақ - испытания аттестационные 
аты-жөні - инициалы 
атын өзгерту, қайта атау - переименование 
ауа ауысу еселігі - кратность обмена воздуха 

ауаны сүзгіден өткізу-желдету жəне қайта жаңарту 
құралдары - средства фильтровентиляции и 
регенерации воздуха

ауа өлшемі - параметры воздуха
ауа райы, климат - климат
ауа ылғалдылығы - влажность воздуха
аудан - район 
ауданаралық маршрут - межрайонный маршрут 
аудан аралық операция - межрайонная операция 
аудан бюджеті - бюджет района 
аудан ішінде - внутри района
аудандастыру, аудан-ауданға бөлу - районирование 
аудандық бюджет - бюджет районный 
аудандық кеңес - райсовет 
аудандық коэффициентін есепке алмай - без учета 
районного коэффициента 

аудандық пошта байланыс бөлімшесі - районное 
почтовое отделение связи

аудандық пошта байланысы торабы - районный узел 
почтовой связи

аударма вексель - переводный вексель 
аударма вексель бойынша міндеттеме - обязательство 
по переводным векселям 

аударма вексель бойынша төлемші - плательщик по 
переводному векселю 

аударма вексель данасы - экземпляр переводного 
векселя 

аударма вексель мерзімі - срок переводного векселя 
аударма вексель төленуге тиісті - подлежащий оплате 
переводный вексель 

аударма вексельге наразылық білдіру - 
опротестовывать переводный вексель 

аударма вексельді көрсету - предъявление переводного 
векселя 

аударма вексельді төлеу - оплачивать переводный 
вексель 

аударма вексельдің деректемелері - реквизиты 
переводного векселя 

аударма вексельдің есебі - учет переводного векселя 
аударма вексельдің индоссаторы - индоссатор 
переводного векселя 

аударма вексельдің міндетті деректемелері - 
обязательные реквизиты переводного векселя 

аударма вексельдің үшінші данасы - третий экземпляр 
переводного векселя 

аударма еуровексель - переводный евровексель 
аударма жолымен, аудару арқылы - переводом 
аударма салып жіберу - высылать перевод 
аударма теңге - переводный тенге 
аударма теңге түріндегі көп жақты есеп айырысу - 
многосторонние расчеты в переводных тенге 

аударма туралы хабарлама - извещение о переводе 
аударма түсімдері - поступления перевода 
аударма хат - переводное письмо 
аударма чек - переводный чек 
аударма шот - переводный счет 
аудармалы - переводный 
аудармалы аккредитив - переводный аккредитив 
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аудармалы жалақы - переводный заработок 
аудармалы төлем - переводный платеж 
аудармалы тратта - переводная тратта 
аудармамен төленетін төлем - платеж переводом 
аударманы жүзеге асыру - осуществлять перевод 
аудармашы, тілмəш - переводчик 
аудару арқылы төленетін төлем - платеж 
перечислением 

аудару коэффициенті - коэффициент перевода 
аудару, аударылған қаржы - перечисление 
аударылған - перечисленный 
аударылған аванс (алғытөлем) - переведенный аванс 
аударылған қаржы туралы хабарлама - уведомление о 
перечислении

аударылған сома - отчисленная сумма 
аударылған соманы есепке алу туралы хабарлама - 
уведомление о зачислении переведенной суммы

аударылған шот - переведенный счет 
аударылым тəуекелі - риск перевода 
аударым, аударылым, аудару; тəржіме, аударма - 
атчисление; перевод

аударым алушы - получатель перевода, 
переводополучатель 

аударым арқылы жіберу - посылать перевод 
аударым арқылы төлеу - плата переводом, платить 
переводом

аударым билеті - переводный билет 
аударым бланкі - бланк перевода 
аударым жарамдылығының жаңа мерзімі - новый 
срок действительности перевода

аударым жіберу - посылка перевода 
аударым кестесі - таблица переводная 
аударым кілті - переводный ключ 
аударым коэффициенті - переводной коэффициент 
аударым құжаты - переводный документ 
аударым мұқамы, аударым шартбелгісі - переводный 
шифр 

аударым немесе табыстау чегі ордерінің үлкен үлгісі 
- большой образец ордера перевода или передаточного 
чека

аударым операциялары, аудару операциялары - 
переводные операции 

аударым сомасы - сумма перевода, переводная сумма
аударым туралы хабарлама - уведомление о переводе 
аударым үшін төлемақы - плата за перевод 
аударым үшін төленетін комиссия - комиссия за 
перевод 

аударым хат - переводное письмо 
аударым шифрі, аударылым мұқамы - шифр 
переводной 

аударым шоты, аударма шоты - счет переводный 
аударымдарды бақылау бюросы - бюро контроля 
переводов

аударымдарды бақылау қызметі - служба контроля 
переводов

аударымдардың жəне төлемақы төлеуге рұқсаттың 
айлық шоты - месячный счет переводов и разрешений 
на оплату 

аударымдардың, аударылған қаржының немесе 
табыстау чектерінің тізімі - список переводов, 
перечислений или передаточных чеков

аударымды алудан бас тарту - отказ от получения 
перевода 

аударымды депозит, аударылатын депозит - депозит 
переводимый 

аударымды жөнелтуші - переводоотправитель 
аударымды қабылдау - прием перевода 
аударымды қайта жіберу, аударымды қосымша 
жіберу - досыл перевода 

аударымды өңдеу - обработка переводов 
аударымды пошта арқылы жіберу - посылка перевода 
по почте, посылать перевод по почте

аударымды сақталуға қайтару - возврат перевода на 
хранение 

аударымды төлеу - оплата перевода
аударымдық жеделхат - переводная телеграмма
аударымдық төлем - переводной платеж 
аударымның немесе табыстау чегінің ордері - ордер 
перевода или передаточного чека 

аударымның түскені туралы растама - авизо о 
поступлении перевода 

аударымның, аударылған қаржының немесе 
табыстау чегінің ордерін пошта арқылы жою 
туралы өтініш - просьба об аннулировании 
через почту ордера перевода, перечисления или 
передаточного чека

аударымның, аударылған қаржының немесе 
табыстау чегінің ордерін пошта арқылы жою 
туралы телеграфтық өтініш - телеграфная просьба 
об аннулировании ордера перевода, перечисления или 
передаточного чека

аударымның, аударылған қаржының немесе 
табыстау чегінің ордеріне қатысты шағым-
талап - рекламация, касающаяся ордера перевода, 
перечисления или передаточного чека

аудиенция - аудиенция
аудит, тексеру - аудит
аудит ережелері - правила аудита 
аудит жанындағы инспекция - инспекция при аудите 
аудит жүйесінің заңи инфрақұрылымы - юридическая 
инфраструктура системы аудита 

аудит қағидаттары - принципы аудита 
аудит кезінде қуаттамалар жинау - сбор 
подтверждений при аудите 

аудит кезінде қуаттау - подтверждение при аудите 
аудит кезіндегі бағалау - оценка при аудите 
аудит кезіндегі қолма-қол ақша - наличие при аудите 
аудит кезіндегі сауалдама - опрос при аудите 
аудит материалы - материал аудита
аудит өткізу - проведение аудита 
аудит пен есеп-қисапқа қойылатын талаптар - 
требования к аудиту и отчетности 

аудит стандарты - стандарт аудита 
аудитке арналған белгі - пометка для аудита 
аудитор, тексеруші - аудитор
аудитор лицензиясы - лицензия аудитора 
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аудитор-бухгалтер - бухгалтер-аудитор 
аудитордың білікті қорытындысы - 
квалифицированное заключение аудитора 

аудитордың жауапкершілігі - ответственность аудитора 
аудитордың қаржылық есеп бойынша қорытындысы 

- заключение аудитора по финансовому отчету 
аудитордың компанияның нақты активтерін 
тексермелеуі - осмотр аудитором физических активов 
компании 

аудитордың қорытындысы - заключение аудитора 
аудитордың міндеті - обязанность аудитора 
аудитордың пайымдамасы - суждение аудитора 
аудитордың пікірі - мнение аудитора 
аудитордың сертификаты - сертификат аудитора 
аудитордың шоттарды бекітуі - утверждение счетов 
аудитором 

аудитория, дəрісхана - аудитория 
аудиторлар палатасы - палата аудиторов 
аудиторлардың қатені таппау қатері - риск 
необнаружения ошибки аудиторами 

аудиторлардың құқықтары - права аудиторов 
аудиторлық бақылау - контроль аудиторский 
аудиторлық бас тарту қорытындысы - аудиторское 
отказное заключение 

аудиторлық есеп беру, аудиторлық есептеме - 
аудиторский отчет 

аудиторлық ескертпелі қорытынды - аудиторское 
заключение с оговоркой

аудиторлық қаржы бақылауы - аудиторский 
финансовый контроль 

аудиторлық компания - аудиторская компания 
аудиторлық қорытынды, аудиторлық тұжырым - 
аудиторское заключение 

аудиторлық куəлік - свидетельство аудиторское 
аудиторлық қызмет - деятельность аудиторская, служба 
аудиторская

аудиторлық қызмет ережелері - правила аудиторской 
деятельности 

аудиторлық қызмет көрсетуге байланысты шығыс - 
расходы по оказанию аудиторских услуг 

аудиторлық қызметтер көрсету - услуги аудиторские, 
оказание аудиторских услуг 

аудиторлық қызметті лицензиялау - лицензирование 
аудиторской деятельности 

аудиторлық қызметті реттеу - регулирование 
аудиторской деятельности 

аудиторлық қызметтің жалпы жұртшылық 
қабылдаған қағидаттары - общепринятые принципы 
аудиторской деятельности 

аудиторлық рəсім - процедура аудиторская 
аудиторлық сараптама - экспертиза аудиторская 
аудиторлық сертификат - сертификат аудиторский 
аудиторлық стандарт - стандарт аудиторский 
аудиторлық сыйақы - вознаграждение аудиторское 
аудиторлық сынақтамаларды сыныптау - 
классификация аудиторских тестов 

аудиторлық тексеріс жүргізу - проведение аудиторской 
проверки 

аудиторлық тексеру - проверка аудиторская 
аудиторлық тексеру əдістемесі - методика аудиторской 
проверки 

аудиторлық тексеру техникасы - техника аудиторских 
проверок 

аудиторлық тексеру технологиясы - технология 
аудиторских проверок 

аудиторлық тексеруден ойдағыдай өту - успешно 
пройти аудиторскую проверку 

аудиторлық тексерудің мақсаты - цель аудиторской 
проверки 

аудиторлық теріс қорытынды - аудиторское 
отрицательное заключение 

аудиторлық тəуекел - риск аудиторский 
аудиторлық тұжырым - заключение аудиторское 
аудиторлық фирма - фирма аудиторская 
аудиттегі дəлдік - точность при аудите 
аудиттегі дербес сынақтамалар тəуекелі - риск 
самостоятельных тестов в аудите 

аудиттегі есептеу əдісі - метод вычислений при аудите 
аудиттегі құқықтар мен міндеттемелер - права и 
обязательства в аудите 

аудиттелген есептеме - аудитированный отчет 
аудиттелген қаржы ақпараты - аудитированная 
финансовая информация 

аудиттелген шот - аудитированный счет 
аудиттің кəсіптік əдебі - профессиональная этика аудита 
ауқатсыз, кедей - малоимущий 
ауқаттылық, дəулеттілік - состоятельность
аукцион адымы - шаг аукциона 
аукцион алымы - сбор аукционный 
аукцион арқылы жекешелендіру - приватизация через 
аукцион 

аукцион арқылы сату - продажа через аукцион 
аукцион ашу - открытие аукциона 
аукцион бағасы - цена аукционная 
аукцион ережелері - правила аукционные 
аукцион меморандумы - меморандум аукционный 
аукцион өткізу - проведение аукциона 
аукцион туралы хабарлама - уведомление об аукционе 
аукцион шарттары - условия аукциона 
аукцион, бəсеке сауда - аукцион
аукционға қатысу - присутствие на аукционе 
аукционға қатысушы - участник аукциона 
аукционға қойылған объект - объект, выставленный на 
аукцион 

аукционға қою - выставление на аукционе 
аукционға шақыру - приглашение на аукцион 
аукционда баға белгілеу - назначение цен на аукционе 
аукционда бағаны үстемелеу - набавление цены на 
аукционе 

аукционда бағаның өсуі - увеличение цены на аукционе 
аукционда ерікті түрде сату - добровольная аукционная 
продажа 

аукционда сату - продажа аукционная 
аукционда сатудан алынатын алым - сбор с 
аукционных продаж 

аукционда сатып алу - покупка на аукционе 
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аукционда сатып алушы - покупатель на аукционе 
аукциондағы алдамшы сатып алушы - мнимый 
покупатель на аукционе 

аукциондағы баға ұсынысы - предложение цены на 
аукционе 

аукциондағы ең төмен баға - минимальная цена на 
аукционе 

аукциондағы төменгі баға - низшая цена на аукционе 
аукциондардан алынатын алым - сбор с аукционов 
аукционды жабу - закрытие аукциона 
аукционды жариялау - объявление аукциона 
аукциондық қайта сату - перепродажа аукционная 
аукциондық кредит - кредит аукционный 
аукциондық құн - стоимость аукционная 
аукциондық сауда - торговля аукционная 
аукциондық сауда-саттық, бəсекелі сауда-саттық - 
торг аукционный 

аукциондық тауар - товар аукционный 
аукциондық топтама - партия аукционная 
аукционнан алынатын алым мөлшерлемесі - ставка 
сбора с аукциона 

аукционнан алынатын алым төлеуші - плательщик 
сбора с аукциона 

аукционнан алынатын алымды төлеу - уплата сбора с 
аукциона 

аукционнан сату - продавать с аукциона, продажа с 
аукциона

аукционнан сату шарттары - условия продажи с 
аукциона 

аукционнан сатылу - продаваться с молотка 
ауқым - диапазон
ауқымды ақша базасы - широкая денежная база 
ауқымды міндет - задача масштабная 
ауқымдылық - масштабность
аулалық, үй іргесіндегі - приусадебный
аумақ - территория
аумақты зарарсыздандыру - обеззараживание 
территории

аумақтық басқарма - управление территориальное 
аумақтық басқару жүйесі - территориальная система 
управления 

аумақтық басқару құрылымы - территориальная 
структура управления 

аумақтық бюджет - бюджет территориальный 
аумақтық жасақтар - территориальные формирования
аумақтық кадастр, аумақтық тізімдік - 
территориальный кадастр 

аумақтық қорғаныс - территориальная оборона
аумақтық одақ - территориальный союз 
аумақтық экономика - территориальная экономика 
ауруды куəландыру қағазы - лист больничный
“Аутекс” электронды жүйесі - электронная система 

“Аутекс” 
“аутрайт” бағам - курс “аутрайт” 
аутрайт операция - операция аутрайт 
ауызекі қатысым - устная коммуникация 
ауызекі шарт - устный договор 
ауызша ақпарат - речевая информация

ауызша бұйрық - словесный приказ 
ауызша ескертпе, ауызекі ескертпе - устное 
предупреждение 

ауызша мəлімдеме - заявление устное 
ауызша міндеттеме - обязательство устное 
ауызша нұсқау - указание устное 
ауызша өкімдер - распоряжения устные 
ауызша растау - подтверждение устное 
ауызша түсінік - показание устное 
ауызша уағдаластық - устная договоренность 
ауызша ұсыныс - предложение устное 
ауызша шарт - вербальный договор, договор устный
ауызша, сөз жүзінде - вербальный 
ауыл бюджеті - бюджет сельский 
ауыл құрылысы - строительство сельское 
ауыл шаруашылығы - хозяйство сельское 
ауыл шаруашылығы кəсіпорындарына берілетін 
несие - ссуда сельскохозяйственным предприятиям 

ауыл шаруашылығы кредиті - кредит 
сельскохозяйственный 

ауыл шаруашылығының коммерциялық қағазы - 
сельскохозяйственная коммерческая бумага 

ауыл шаруашылық банкі - сельскохозяйственный банк 
(сельхозбанк) 

ауыл шаруашылық ипотекасы - сельскохозяйственная 
ипотека 

ауыл шаруашылық кредиті - сельскохозяйственный 
кредит 

ауыл шаруашылық құрылысы - строительство 
сельскохозяйственное 

ауыл шаруашылық несиесі - сельскохозяйственная 
ссуда 

ауылдық жəне қыстақтық бюджеттер атқарылуының 
есебі - учет исполнения сельских и поселковых 
бюджетов 

ауылдық жиын, жиналыс - сельский сход 
ауылдық пошта байланыс бөлімшесі - сельское 
почтовое отделение связи (СОПС)

ауылдық пошта қызметі - сельская почтовая служба
ауыр акция - тяжелая акция 
ауыр ақша - тяжелые деньги 
ауыр еңбек - труд тяжелый 
ауыр жүк вагоны - большегрузный вагон 
ауыр қылмыс - преступление тяжкое 
ауыр нарық - тяжелый рынок 
ауыр салмақты жүк - тяжеловесный груз 
ауыртпалығы жоқ жылжымайтын мүлік - 
необремененная недвижимость 

ауыртпалық - обременение 
ауыртпалық түскен, кепілге салынған - обремененный
ауыртпалықтан босату - освобождение от обременения 
ауыртпалықтан босату туралы ескертпе - оговорка об 
освобождении от обременения 

ауыртпалықтан ішінара босату - частичное 
освобождение от обременения 

ауыртпалықты - обременительный 
ауыртпалықты бөлісу - разделение бремени 
ауыртпалықты бөлу - распределение бремени 
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ауыртпалықты есепке алу - учет обременения
ауыртпалықты есептен шығаруға арналған сақтық 
қорлар - резервы на списание обременении 

ауыртпалықты қаржы міндеттемесі - 
обременительное финансовое обязательство 

ауыртпалықты қаржы шарты - обременительное 
финансовое условие 

ауыртпалықты төмендету - снижение бремени 
ауыртпалықты шарттар - условия обременительные 
ауыс пайда - выгода перелива 
ауысқан (бухгалтерияда) - перенесенный 
ауысқан құн - перенесенная стоимость 
ауыспалы қалдық, ауысатын қалдық - переходящие 
остатки 

ауыспалы капитал - переменный капитал 
ауыспалы қаражат - переходящие средства 
ауыспалы кеден бажы - переменная таможенная 
пошлина 

ауыспалы кепілдікті кепілақша, ауыспалы кепілдікті 
қардар - переменный гарантийный задаток 

ауыспалы мөлшерлеме - переменная ставка 
ауыспалы пайыздық мөлшерлеме - переменная 
процентная ставка 

ауыспалы сома - переходящая сумма 
ауыспалы тəуекел (қатер) - переменный риск 
ауыспалы шығын - затраты переменные 
ауыспалы ықтималдық, айнымалы ықтималдық - 
вероятность переменная 

ауыспалы, өтпелі - переходящий
“ауыс-түйіс”, “ауыстырым” - “переключение” 
“ауыстыра отырып” - “с переключением” 
ауыстыру күні - день переноса 
ауыстыру, алмастыру, орнын басу, орнына жүру, 
орнына қолданылу - замещение, замена

ауыстыру, орнын ауыстыру - переброска, перемещение
ауыстыруға арналған сақтық қор - резерв на замену 
ауыстыруға икемділік - эластичность замещения 
ауыстырушы; ауыстырма, алмастырғыш, 
ауыстырғыш, ауыстырылғыш, орнына 
қолданылушы - заменитель 

ауыстырылған сальдо, көшірілген сальдо - сальдо 
перенесенное 

ауыстырылған сынамалық теңгерім - пробный 
трансформированный баланс 

ауысу, ауыстыру - перенесение 
ауысымды жұмыс - работа сменная 
ауысымдық жұмыс үшін төленетін үстеме - надбавка 
за сменную работу 

ауысымдық өндірім - выработка сменная 
ауысымдық-тəуліктік тапсырма - сменно-суточное 
задание 

ауысымдылық - сменность 
ауысымнан тыс жұмыс - работа сверх смены 
ауытқу - колебание 
ауытқу, кету, шегіну - отход 
ауытқу; қабылдамау, кейінге қалдыру - отклонение 
ауытқу индикаторы, ауытқу көрсеткіші - индикатор 
отклонения 

ауытқу лимиті - лимит колебания 
ауытқу сомасы - сумма отклонения 
ауытқу шегі - предел колебаний 
ауытқу ықтималдығы - вероятность отклонения 
ауытқудың жоғарғы шегі - верхний предел колебаний 
ауытқудың төменгі шегі - нижний предел колебания 
ауытқуларды реттеу - регулирование отклонений 
ауытқыма; тосын құбылыс - аномалия 
ауытқымалы - колеблющийся 
ауытқымалы бағам бойынша - по колеблющимся 
курсам 

ауытқымалы валюта бағамы - колеблющийся 
валютный курс 

Африкаға арналған экономикалық комиссия - 
Экономическая комиссия для Африки (ЭКА)

африкалық пошта жəне электр байланысы одағы - 
африканский союз почт и электросвязи (АСПЭ)

африкалық пошта одағы - африканский почтовый союз 
(АФПС)

АХАТ (азаматтық хал актісін тіркеу) - ЗАГС (запись 
гражданского состояния) 

ахлақ, иман - мораль 
ахлақтық ахуал - моральное состояние 
ахлақтық дивидендтер - моральные дивиденды 
ахлақтық залал - моральный убыток 
ахлақтық зиян - моральный вред, моральный ущерб
ахлақтық қолдау - поддержка моральная 
ахлақтық құндылықтар - моральные ценности 
“ахлақтық” мəжбүрлеу шаралары - меры 

“морального” принуждения 
ахлақтық міндеттеме - моральное обязательство 
ахлақтық міндеттеме туралы хат - письмо о 
моральном обязательстве 

ахлақтық ықпал - воздействие моральное
ахлақтық ынталандыру - моральное стимулирование 
ахуал, жағдай - обстановка, ситуация
ацетатты үлдір - пленка ацетатная
ашу - вскрытие 
ашу‚ ашып көрсету - раскрытие 
ашық - открыто, открытый 
ашық, жария баян - легальный
ашық аккредитив - открытый аккредитив 
ашық акционерлеу - открытое акционирование 
ашық акционерлік компания - открытая акционерная 
компания 

ашық акционерлік қоғам (ААҚ) - открытое 
акционерное общество (ОАО) 

ашық акционерлік қоғамның құрылтай жиналысы - 
учредительное собрание акционерного общества 

ашық ақпарат көздері - открытые источники 
информации 

ашық бап - открытая статья
ашық беймемлекеттік зейнетақы қоры - открытый 
негосударственный пенсионный фонд 

ашық биржалық келісімшарт - открытый биржевой 
контракт 

ашық бұйрық - приказ открытый 
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ашық валюталық жайғасым, ашық валюталық 
айқындама - открытая валютная позиция 

ашық дауыс беру - открытое голосование 
ашық депозит - открытый депозит 
ашық дисконттық нарық - открытый дисконтный 
рынок 

ашық есік саясаты - политика открытых дверей 
ашық жазылыс - открытая подписка 
ашық жазылыс бойынша - по открытой подписке 
ашық жайғасым, ашық айқындама - открытая 
позиция 

ашық жайғасымдар сомасы - сумма открытых позиций 
ашық жиналыс - собрание открытое 
ашық инвестициялық қор - открытый 
инвестиционный фонд 

ашық инвестициялық трест - открытый 
инвестиционный трест 

ашық инвестициялық үлеспұл қоры - открытый 
инвестиционный паевой фонд 

ашық инфляция - открытая инфляция 
ашық ипотека - открытая ипотека 
ашық келісімшарт - открытый контракт 
ашық кепілхат - открытая закладная 
ашық кредит, ашық несие - открытый кредит 
ашық кредиттер есебі - учет открытых кредитов 
ашық күйінде жіберілетін жөнелтім - открыто 
пересылаемое отправление

ашық “кітап” шоты - открытый “книжный” счет 
ашық қарызхат - открытый заем 
ашық қор - открытый фонд 
“ашық” лизинг - “открытый” лизинг 
ашық мəлімдеме - заявление открытое 
“ашық” мəміле - “открытая” сделка 
ашық мəселе - открытый вопрос 
ашық мүдде - открытый интерес 
ашық мүшелік - членство открытое 
ашық нарық - открытый рынок 
ашық нарық көлемі - объем открытого рынка 
ашық нарық саясаты - политика открытого рынка 
ашық нарықтағы операциялар - операции на 
открытом рынке 

ашық нарықта сатып алу - покупка на открытом рынке 
ашық нарықтың есептік мөлшерлемесі - учетная 
ставка открытого рынка 

ашық нарықтың мөлшерлемелері - ставки открытого 
рынка 

ашық нарықтың пайыздық мөлшерлемесі - 
процентная ставка открытого рынка 

“ашық” облигация - “открытая” облигация 
ашық ордер - открытый ордер 
ашық отырыс - заседание открытое 
ашық пайыз - открытый процент 
ашық пайыздық жайғасым - открытая процентная 
позиция 

ашық сақтық қор - открытый резерв 
ашық сауда-саттық - открытые торги 
ашық сауда-саттық жүйесі - система открытых торгов 
ашық серіктестік - товарищество открытое 

ашық слип - открытый слип 
ашық талқылау - обсуждение открытое 
ашық тапсырма - поручение открытое 
ашық тауар биржасы - открытая товарная биржа 
ашық тендер - тендер открытый 
ашық транзит - открытый транзит
“Ашық транзитпен жіберілетін артықшылықты 
авиажөнелтімдер” атты салмақтық тізімдеме - 
весовая ведомость “Приоритетные авиаотправления, 
пересылаемые открытым транзитом”

“Ашық транзитпен жіберілетін артықшылықты 
авиажөнелтімдердің салмағы” атты жүкқұжат 
- накладная “Вес приоритетных авиаотправлении, 
пересылаемых открытым транзитом”

ашық тұрпаттағы инвестициялық қор - 
инвестиционный фонд открытого типа 

ашық тұрпатты басқарушы компания - 
управленческая компания открытого типа 

ашық түрде - в открытом виде
ашық түрде жіберілетін жөнелтім - отправление, 
пересылаемое в открытом виде

“ашылмаған” принципал - “нераскрытый” принципал 
ашық үлеспұл қоры - открытый паевой фонд 
ашық ұсыныс - открытое предложение 
ашық факторинг - открытый факторинг 
ашық факторлық операциялар - открытые факторные 
операции 

ашық хат - письмо открытое (открытка) 
ашық хаттың дизайны - дизайн открыток 
ашық чартер - открытый чартер 
ашық чек - открытый чек 
ашық шот - открытый счет 
ашық шот бойынша есеп айырысу - расчет по 
открытому счету 

ашық экономика - открытая экономика 
ашық экономикалық жүйе - открытая экономическая 
система 

ашықтық, жариялылық - открытость 
“ашықтық” туралы ескертпе - оговорка об 

“открытости” 
ашықхат, тілекхат - открытка
ашықхатқа, хатқалтаға тапсырыс - заказ на открытки, 
конверты 

ашылар кездегі - при открытии 
ашылар қарсаңындағы бағам - курс на открытие 
ашылар сəттегі баға бойынша деген тапсырма - 
поручение на открытие 

ашылған кредит желісі - открытая кредитная линия 
ашылған сақтық қор - раскрытый резерв 
ашылған шот бойынша төлем - платеж по открытому 
счету 

ашылған шотқа арналған жеткізілім - поставка на 
открытый счет 

ашылған шотқа түсетін төлем - платеж на открытый 
счет 

ашылмаған факторинг - факторинг нераскрытый 
ашылу кезінде қатысу - присутствие при открытии 
ашылу күні - день открытия 



54АШЫЛУ

“... (ашылу себебі) байланысты ... (байланыс 
бөлімшелерінің атауы) ашылды. Салынғандары 
дұрыс əрі жүкқұжатқа (хаттамаға) сəйкес” - 
“Вскрыт в ... (наименование подразделения связи) 
вследствие (причина вскрытия). Вложение исправно и 
соответствует накладной (описи)”

ашылудағы кідіріс - задержка в открытии 
ашылымды енгізу - внедрение открытия 
ашылымды тіркеу - регистрация открытия 
аэрограмма - аэрограмма
аэроғарыштық жəне телеметриялық құжаттама - 
документация аэрокосмическая и телеметрическая 

аэропошта қашықтығының тізімі - список 
аэропочтовых расстояний

аэрофилотелия - аэрофилателия
аэрофотоқұжаттама - аэрофотодокументация

аэрофотосурет - аэрофотоснимок
ая - фон
аяқталған іс - дело законченное
аяқталғаннан кейін - по окончании 
аяқталмаған - незавершенный, незаконченный
аяқталмағандық - незаконченность 
аяқталмаған несие шоты - счет незавершенных ссуд 
аяқталмаған өндіріс кепілімен берілетін кредит - 
кредит под незавершенное производство 

аяқталмаған іс - дело незаконченное
аяқталу, аяқтау, бітіру, тəмамдау, соңы - окончание 
аяқтау - завершение 
аяның (бетперденің) оптикалық тығыздығы - 
оптическая плотность фона (вуали)

аярлық - двурушничество
аяусыз пайдалану - эксплуатация нещадная 

əдеби қолжазба - рукопись литературная
əдейі банкроттық - преднамеренное банкротство 
əдейі жалтару - уклонение преднамеренное 
əдейі ойластырылмаған сенім қоры - 
непреднамеренный траст 

əдепсіз - неблагопристойный
əдепсіздік, дөрекілік - бестактность, некорректность
əдепсіз немесе намысқа тиетін материал - 
непристойный или оскорбительный материал

əдептілік, сыпайылық, көргенділік - вежливость
əдеттегі бір акцияға шаққандағы пайда - прибыль в 
расчете на одну обыкновенную акцию 

əдеттегі ескертпе - оговорка обычная 
əдеттегі жұмыс уақытындағы жұмыс - работа в 
обычное рабочее время 

əдеттегі, қарапайым, кəдуілгі - обыкновенный 
əдеттегіден тыс баптар - экстраординарные статьи 
əдеттегіден тыс залал - экстраординарные убытки 
əдеттегіден тыс пайда - экстраординарные прибыли 
əдеттен тыс пайда - прибыль экстраординарная 
əдеттен тыс, өзгеше, ерекше - необычный 
əділ баға - справедливая цена 
əділ бағалау, риясыз бағалау - оценка объективная, 
оценка беспристрастная 

əділ бөлу - распределение справедливое 
əділ кінəрат-талап - претензия справедливая 
əділ нарықтық баға - справедливая рыночная цена 
əділ нарықтық құн - справедливая рыночная стоимость 
əділ өтемақы - справедливая компенсация 
əділ пайда - справедливая прибыль 
əділ сот, сот төрелігі - правосудие 
əділ сыйақы - справедливое вознаграждение 
əділ талап - требование справедливое 
əділ хұкім; əділет - юстиция 
əділ цессия - цессия справедливая 
əділетсіз - несправедливый 
əділетсіз мəміле - сделка несправедливая 
əділетсіздік - несправедливость 

əділетті ойын - игра справедливая 
əділеттілік қағидаты - принцип справедливости 
əділеттілік, турашылдық - справедливость 
əділеттің біліктілік алқасы - квалификационная 
коллегия юстиции

əдіс - метод 
əдіс ұсыну - предложение метода 
əдіскер - методист
əдіснама - методология 
əдіснамалық басшылық - руководство 
методологическое 

əдістеме - методика 
əдістеме əзірлеу - разработка методики 
əдістемелік - методический 
əдістемелік əзірлеме - разработка методическая
əдістемелік жұмыс - работа методическая 
əдістемелік кеңес - совет методический 
əдістемелік комиссия - комиссия методическая 
əдістемелік қамтамасыз ету - обеспечение 
методическое 

əдістемелік құжат - методический документ 
əдістемелік құрал - методическое пособие 
əдістемелік нұсқау - указание методическое
əдістемелік ұсынымдар - рекомендации методические 
əдістемені бағалау - оценка методики 
əдісті əзірлеу - разработка метода 
əдісті қайта қарау - пересмотр метода 
əдісті қолдану - применение метода 
əзірленімге арналған несие - ссуда на разработку 
əзірлеу тізімдемесі - разработочная ведомость
əзірлеуші, дайындаушы, жасаушы, талдап жасаушы - 
разработчик

əйгілеу, жария ету - провозгласить
əкелу - привоз 
əкелім - ввоз
əкелім бажы - ввозные пошлины
əкелімге шек қою - контингентирование ввоза
əкесінің аты - отчество

Ə
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əкетуге рұқсат - разрешение на вывоз 
əкетілім, шетке шығару - вывоз 
əккілік, айлақорлық - изощренность 
əкім - аким
əкімгер, əкімші - администратор 
əкімгер-директор - директор-администратор 
əкімдік - акимат 
əкімшілдік-əміршілдік экономика - экономика 
административно-командная 

əкімшілік - администрация
əкімшілік айыппұл - штраф административный 
əкімшілік ақпар - сводка административная
əкімшілік ақпарат - информация административная 
əкімшілік аппаратты ұстауға жұмсалған шығыс - 
расходы по содержанию административного аппарата 

əкімшілік əділет - юстиция административная 
əкімшілік əдістер - административные методы 
əкімшілік бағыныс - административное подчинение
əкімшілік бақылау - контроль административный 
əкімшілік басқару - управление административное 
əкімшілік басқару жүйесі - система административного 
управления 

əкімшілік басшылық - руководство административное 
əкімшілік берне, əкімшілік міндет, əкімшілік 
атқарым - функция административная 

əкімшілік бұрмалау, əкімшілік жолсыздық - 
нарушение административное 

əкімшілік бірлік - административная единица 
əкімшілік демалыс - отпуск административный 
əкімшілік ережелер - правила административные 
əкімшілік жаза - наказание административное 
əкімшілік жаза қолдану - взыскание административное 
əкімшілік жауапкершілік - административная 
ответственность 

əкімшілік жолмен ұстау - административное 
задержание 

əкімшілік жұмыс - работа административная 
əкімшілік жүйе - система административная 
əкімшілік заңи хұкім, əкімшілік хұкімет - юрисдикция 
административная 

əкімшілік кедергі - препятствие административное 
əкімшілік кеңес - административный совет (АС)
Əкімшілік кеңестің басқарушы комитеті - 
Управляющий комитет административного совета (АС)

əкімшілік кеңестің талдамалы есептемесі - 
аналитический отчет административного совета

əкімшілік кеңесінің аралас тобы - смешанная группа 
административного совета

əкімшілік көрсететін қызметтер - услуги 
административные 

əкімшілік құқық бұзушылық - административное 
правонарушение

əкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама - 
протокол об административных нарушениях 

əкімшілік құрам, əкімшілік қызметкерлері - 
административный персонал 

əкімшілік құрылым - структура административная, 
устройство административное

əкімшілік қызметкер - административный работник
əкімшілік қызметшісі - служащий административный 
əкімшілік мекеме - учреждение административное 
əкімшілік одақ - административный союз 
əкімшілік операциялары - операции административные 
əкімшілік орган - административный орган 
əкімшілік орталық - центр административный 
əкімшілік өкілеттік - полномочие административное 
əкімшілік өкімі - распоряжение администрации, 
распоряжение административное

əкімшілік өндіріс - административное производство
əкімшілік пайыздық мөлшерлемелер - 
административные процентные ставки 

əкімшілік практика - практика административная 
əкімшілік рəсім - процедура административная 
əкімшілік теріс қылық - проступок административный 
əкімшілік төлейтін төлемақы - оплата, выплачивающая 
администрация

əкімшілік төлемдері - административные платежи 
əкімшілік тіркелімі - регистр административный 
əкімшілік үйлестіру комитеті - административный 
комитет координации (АКК)

əкімшілік үймереті - здание административное 
əкімшілік шаралар - меры административные 
əкімшілік шешімі - решение административное 

(администрации) 
əкімшілік шығыны - издержки административные 
əкімшілік шығыс - административные расходы
əкімшілік ықпал - воздействие административное 
əкімшілік ықпал ету əдістері - административные 
методы воздействия

əкімшілік ықпалшара - санкция административная 
əкімшілік-аумақтық - административно-
территориальный 

əкімшілік-аумақтық бірлік - административно-
территориальная единица

əкімшілік-аумақтық құрылым - административно-
территориальное устройство

əкімшілік-басқару аппаратын ықшамдау - упрощение 
административно-управленческого аппарата 

əкімшілік-басқару қызметкерлері - персонал 
административно-управленческий 

əкімшілік-басқарушылық шығыс - расходы 
административно-управленческие 

əкімшілікке жұмсалған шығыс - расходы на 
администрацию 

əкімшілік-құқықтық реттеу - регулирование 
административно-правовое 

əкімшіліктің есеп беруі - отчет администрации 
əкімшіліктің, мекеменің, елдің инкассолауы - 
инкассация, осуществляемая администрацией, 
учреждением, страной

əкімшілік-шаруашылық - административно-
хозяйственный

əкімшілік-шаруашылық бөлім - административно-
хозяйственный отдел 

əкімшілік-шаруашылық мəселелер - вопросы 
административно-хозяйственные 
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əл-ауқат - благосостояние
əл-ауқат атқарымы - функция благосостояния 
əлем; бейбітшілік - мир
əлемдік ақша - мировые деньги 
“əлемдік ақша” атқарымы - функция “мировые 
деньги” 

əлемдік баға - цена мировая 
əлемдік баға, дүниежүзілік баға - мировая цена 
əлемдік валюта жүйесі - мировая валютная система 
əлемдік келісім, дүниежүзілік келісім; бітімгершілік 
келісім, бəтуалы келісім - мировое соглашение 

əлемдік қаржы институттары, дүниежүзілік қаржы 
институттары - мировые финансовые институты 

əлемдік қаржы орталықтары - мировые финансовые 
центры 

əлемдік нарық бағасы - цена мирового рынка 
əлемдік нарық, дүниежүзілік нарық - мировой рынок 
əлемдік сауда орталығы - центр мировой торговли 
əлемдік төлем айналымында доллардың жетіспеуі - 
нехватка долларов в мировом платежном обороте 

əлемдік шаруашылық - хозяйство мировое 
əлемнің барлық елдерінде шектеусіз төленетін 
нұсқаухатты аккредитив - циркулярный аккредитив, 
оплачиваемый без ограничения во всех странах мира 

əлемнің пошта кəсіпорындарының тізімі - список 
почтовых предприятий мира

əлеует, қарым - потенциал
əлеуетті бəсеке - потенциальная конкуренция 
əлеуетті бəсекелі нарықтар теориясы - теория 
потенциальных конкурентных рынков 

əлеуетті инвестор - потенциальный инвестор 
əлеуетті инфляция - потенциальная инфляция 
əлеуетті клиент - потенциальный клиент 
əлеуетті қарызгерлерді бағалау жүйесі - система 
оценки потенциальных заемщиков 

əлеуетті мүмкіндік - потенциальная возможность 
əлеуетті міндеттеме - потенциальное обязательство 
əлеуетті нарық, əлеуетті базар - потенциальный рынок 
əлеуетті пайда - выгода потенциальная, прибыль 
потенциальная

əлеуетті сақтық қорлар - потенциальные резервы 
əлеуетті сұраныс - потенциальный спрос 
əлеуетті шығарылым - потенциальный выпуск 
əлеуетті ықпал - влияние потенциальное 
əлеуеттілік - потенциальность 
əлеуметтану факторы - фактор социологический 
əлеуметтанушылық зерттеу - обследование 
социологическое 

əлеуметтанымдық пікіртерім, əлеуметтанымдық 
сұрау салу - социалогический опрос

əлеуметтік - социальный
əлеуметтік ақпарат - информация социальная 
əлеуметтік атқарым - функция социальная 
əлеуметтік аудит - социальный аудит 
əлеуметтік ая - социальная сфера 
əлеуметтік əділдік қағидаты - принцип социальной 
справедливости 

əлеуметтік əділетсіздік - несправедливость социальная 

əлеуметтік əділеттік - социальная справедливость 
əлеуметтік баға - социальная цена 
əлеуметтік бағдарлама - программа социальная 
əлеуметтік бағдарламаларды іске асыру - реализация 
социальных программ 

əлеуметтік база, əлеуметтік негіз - социальная база 
əлеуметтік баламалылық - социальная адекватность 
əлеуметтік басқару - управление социальное 
əлеуметтік бейімделу - социальная адаптация 
əлеуметтік болжау - прогнозирование социальное 
əлеуметтік даму қоры - фонд социального развития 
əлеуметтік даму хартиясы - хартия социального 
развития 

əлеуметтік жағдай - положение социальное, условия 
социальные

əлеуметтік жағдайдың сипаттамасы - характеристика 
социального положения 

əлеуметтік жарна - взнос социальный 
əлеуметтік жарналар - взносы социальные
əлеуметтік жауапкершілік - социальная 
ответственность 

əлеуметтік жəне экономикалық жағдайды 
тұрақтандыру - стабилизация социальной и 
экономической ситуации 

əлеуметтік жəрдемақы - социальное пособие 
əлеуметтік жəрдемақы төлеу - выплата социальных 
пособий 

əлеуметтік жеке код (ƏЖК) - социальный 
индивидуальный код (СИК) 

əлеуметтік жеңілдіктер - социальные льготы 
əлеуметтік жоспарлау - социальное планирование 
əлеуметтік жұмыс этикасы - этика социальной работы 
əлеуметтік жұмысты басқару - управление социальной 
работой 

əлеуметтік жүйе - система социальная 
əлеуметтік жіктелу - расслоение социальное 
əлеуметтік заңнама - законодательство социальное 
əлеуметтік зейнетақы - социальные пенсии 
əлеуметтік зейнетақыға құқық - право на социальную 
пенсию 

əлеуметтік индикаторлар жүйесі - система социальных 
индикаторов 

əлеуметтік институт - социальный институт 
əлеуметтік инфляция - социальная инфляция 
əлеуметтік инфрақұрылым - социальная 
инфраструктура 

əлеуметтік инфрақұрылым объектісі - объект 
социальной инфраструктуры 

əлеуметтік капитал - социальный капитал 
əлеуметтік кепілдік - социальная гарантия 
əлеуметтік көмек - социальная помощь 
əлеуметтік көмек көрсету жөніндегі іс-шаралар - 
мероприятия по социальной помощи 

əлеуметтік кредит - кредит социальный 
əлеуметтік қажеттілік - потребности социальные 
əлеуметтік қайта құру - социальное переустройство 
əлеуметтік қамсыздандыру - социальное обеспечение 

(СОБЕС) 
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əлеуметтік қамсыздандыру бойынша алынатын сома 
- сумма по социальному обеспечению 

əлеуметтік қамсыздандыру бойынша жəрдемақы 
алушы - получатель пособия по социальному 
обеспечению 

əлеуметтік қамсыздандыру бойынша қызметтер 
көрсету - услуги по социальному обеспечению 

əлеуметтік қамсыздандыру бойынша төлемақы - 
выплата по социальному обеспечению 

əлеуметтік қамсыздандыру жүйесі - система 
социального обеспечения 

əлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің ішіндегі несие - 
ссуды внутри системы социального обеспечения 

əлеуметтік қамсыздандыру қоры - фонд социального 
обеспечения 

əлеуметтік қамсыздандыру қорына түсетін салық - 
налог в фонд социального обеспечения 

əлеуметтік қамсыздандыру туралы заңнама - 
законодательство о социальном обеспечении 

əлеуметтік қамсыздандыру шоты - счет социального 
обеспечения 

əлеуметтік қамсыздандыруға жұмсалған шығын - 
затраты на социальное обеспечение 

əлеуметтік қамсыздандыруға жұмсалған шығыс - 
расходы на социальное обеспечение 

əлеуметтік қамсыздандыруға құқық - право на 
социальное обеспечение 

əлеуметтік қамсыздандыруды қаржыландыру - 
финансирование социального обеспечения 

əлеуметтік қарама-қайшылықтар - противоречия 
социальные 

əлеуметтік қарбаластың шиеленісуі - обострение 
социальной напряженности 

əлеуметтік қорғалғандық қағидаты - принцип 
социальной защищенности 

əлеуметтік қорғалу - социальная защищенность 
əлеуметтік қорғау - социальная защита 
əлеуметтік қорғау жүйесі - система социальной защиты 
əлеуметтік қорғау жүйесін реформалау - 
реформирование системы социальной защиты 

əлеуметтік қорғау шаралары - меры социальной 
защиты 

əлеуметтік қорғаудың чектік инвестициялық 
қорлары - чековые инвестиционные фонды 
социальной защиты 

əлеуметтік қорларға есептеу - начисление в 
социальные фонды 

əлеуметтік құрам - состав социальный 
əлеуметтік құрылым - структура социальная, 
устройство социальное

əлеуметтік құрылыс - строй социальный 
əлеуметтік қызмет - служба социальная
əлеуметтік қызмет көрсету - социальное обслуживание 
əлеуметтік қызмет көрсету жүйесі - система 
социальных услуг 

əлеуметтік қызметтер көрсету - услуги социальные 
əлеуметтік мақсаттағы қор - фонд социального 
назначения 

əлеуметтік мақсаттағы объекті - объект социального 
назначения 

əлеуметтік маркетинг - маркетинг социальный 
əлеуметтік мəртебе - статус социальный 
əлеуметтік мектеп - школа социальная 
əлеуметтік мұқтаждарға арналған шығысты 
қысқарту - урезывание расходов на социальные 
нужды 

əлеуметтік мұқтаждарға аударым - отчисления на 
социальные нужды 

əлеуметтік мұқтаждарға жұмсалатын шығыс - 
расходы на социальные нужды 

əлеуметтік мінез-құлық - поведение социальное 
əлеуметтік мінез-құлық үлгісі - модель социального 
поведения 

əлеуметтік нарықтық экономика - социальная 
рыночная экономика 

əлеуметтік негіз - основа социальная 
əлеуметтік нормативтер - социальные нормативы 
əлеуметтік оңалту - социальная реабилитация 
əлеуметтік оңтайлылық - мобильность социальная 
əлеуметтік өзгерістер - перемены социальные 
əлеуметтік проблемалар - проблемы социальные 
əлеуметтік психология - психология социальная 
əлеуметтік реформа - реформа социальная 
əлеуметтік сақтандыру - социальное страхование 

(соцстрах)
əлеуметтік сақтандыру бойынша алынатын сома - 
сумма по социальному страхованию 

əлеуметтік сақтандыру бойынша төлемақы - выплаты 
по социальному страхованию 

əлеуметтік сақтандыру жүйесі - система социального 
страхования 

əлеуметтік сақтандыру карточкасы - карточка 
социального страхования 

əлеуметтік сақтандыру кассасы - касса социального 
страхования 

əлеуметтік сақтандыру қоры - фонд социального 
страхования 

əлеуметтік сақтандыру қорына төленетін жарна - 
взнос в фонд социального страхования 

əлеуметтік сақтандыру тəуекелі - риск социально-
страховой 

əлеуметтік сақтандыруға аударым - отчисления на 
социальное страхование 

əлеуметтік сақтандыруға жұмсалған шығыс - расходы 
на социальное страхование 

əлеуметтік сақтандыруға нақты аударым жарналары 
- фактические отчисления на социальное страхование 

əлеуметтік сақтандыруға салынатын салық - налог на 
социальное страхование 

əлеуметтік сақтандыруды қаржыландыру - 
финансирование социального страхования 

əлеуметтік сала объектісі - объект социальной сферы 
əлеуметтік саланы реформалау - реформирование 
социальной сферы 

əлеуметтік салдарлар - последствия социальные 
əлеуметтік салық - социальный налог 
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əлеуметтік салық төлеуші - плательщик социального 
налога 

əлеуметтік салықты төлеу - уплата социального налога 
əлеуметтік сауықтыру - реабилитация социальная
əлеуметтік саясат - социальная политика 
əлеуметтік серіктес - партнерство социальное
əлеуметтік-құқықтық сипаттағы анықтама - справка 
социально-правового характера

əлеуметтік-мəдени шығыс - расходы социально-
культурные 

əлеуметтік-мəдени іс-шаралар қоры - фонд социально-
культурных мероприятий 

əлеуметтік-мəдени іс-шараларға жұмсалатын шығыс 
- расходы на социально-культурные мероприятия 

“əлеуметтік серіктестік” теориясы - теория 
“социального партнерства” 

əлеуметтік сипаттағы төлемақы - выплата социального 
характера 

əлеуметтік статистика - социальная статистика 
əлеуметтік талаптар - требования социальные 
əлеуметтік теңдік - равенство социальное 
əлеуметтік топ - группа социальная 
əлеуметтік топтастыру теориясы - теория социальной 
стратификации 

əлеуметтік төлемақы - социальные выплаты 
əлеуметтік трансферт - трансферт социальный 
əлеуметтік-тұрмыстық жағдай - условия социально-
бытовые 

əлеуметтік тұтқа - рычаг социальный 
əлеуметтік тұтыну қоры - фонд социального 
потребления 

əлеуметтік фактор - фактор социальный 
əлеуметтік шот - счет социальный 
əлеуметтік шоттар тəсімін əзірлеу - разработка схемы 
социальных счетов 

əлеуметтік шығын - социальные издержки 
əлеуметтік эволюция - социальная эволюция 
əлеуметтік экология - социальная экология 
əлеуметтік-экономикалық болжау - социально-
экономическое прогнозирование 

əлеуметтік-экономикалық дамудың орта мерзімдік 
жоспары - среднесрочный план социально-
экономического развития 

əлеуметтік-экономикалық жағдай - обстановка 
социально-экономическая, положение социально-
экономическое

əлеуметтік-экономикалық жағдайдың сипаттамасы - 
характеристика социально-экономического положения 

əлеуметтік-экономикалық жүйе - социально-
экономическая система 

əлеуметтік-экономикалық құрылым - структура 
социально-экономическая 

əлеуметтік-экономикалық құрылыс - строй 
социально-экономический 

əлеуметтік-экономикалық проблемалар - проблемы 
социально-экономические 

əлеуметтік-экономикалық реформа - реформа 
социально-экономическая 

əлеуметтік-экономикалық саясат - политика 
социально-экономическая 

əлеуметтік-экономикалық статистика - социально-
экономическая статистика 

əлеуметтік-экономикалық теңсіздік - неравенство 
социально-экономическое 

əлеуметтік-экономикалық топ - группа социально-
экономическая 

əлеуметтік-экономикалық фактор - фактор социально-
экономический 

əлжуаз (нарық туралы) - слабый 
“əуе дабылы” - “воздушная тревога”
“Əуе жолымен тасымалданатын жербетілік 
жеделхаттар (S.A.L.)” атты өткізу жүкқұжаты - 
накладная сдачи “Наземные депеши, перевозимые 
воздушным путем (S.A.L.)”

əлжуаз жайғасым - слабые позиции 
əлжуаздық - слабость 
əлсіреген капитал, əлжуаз капитал - ослабленный 
капитал 

əлсіреу, босаңсу, бəсеңдеу - ослабление 
əлімжеттік - дедовщина
əліпби - алфавит
əліпбилік көрсеткіш - указатель алфавитный 
əліпбилік кітап - алфавитная книга 
əліпбилік рет, əліпбилік тəртіп - алфавитный порядок 
əліпбилік тізім - алфавитный список
əліпбилік-фильмдік каталог - каталог алфавитно-
фильмовой

əліпбилік-цифрлық код - код алфавитно-цифровой 
əмбебап - универсал, универсальный
əмбебап банк - универсальный банк 
əмбебап банк қызметі - универсальная банковская 
деятельность 

əмбебап банк ісі - универсальное банковское дело 
əмбебап биржа - универсальная биржа 
əмбебап жанама салық - универсальный косвенный 
налог 

əмбебап жинақ ақша сертификаты - универсальный 
сберегательный сертификат 

əмбебап кассалық машина - универсальная кассовая 
машина

əмбебап кассир - универсальный кассир 
əмбебап құқықтық мирасқорлық - правопреемство 
универсальное 

əмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндеттемелер - 
обязательства по универсальным услугам

əмбебап сауда биржасы - универсальная торговая биржа 
əмбебап тауар биржасы - универсальная товарная 
биржа 

əмбебап шот - универсальный счет 
əмиян, шилан, сақтиян - вализа, кошелек
əмір - повеление
əміртыйым - вето 
əміршілдік экономика - командная экономика 
əміршілдік-төрешілдік басқару стилі - командно-
бюрократический стиль управления 

əңгіме, сөз - разговор 
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əңгімелесу - собеседование
əр айдағы төлем, ай сайынғы төлем - ежемесячные 
выплаты 

əр айлық тізімдеме - ведомостъ ежемесячная 
əр жолға төлеу - построчная оплата 
əрайлық - ежемесячник
əрайлық басылым - издание ежемесячное 
əрайлық жалақы, ай сайынғы жалақы - ежемесячная 
заработная плата 

əрапталық басылым - издание еженедельное 
əрапталық жалақы, апта сайынғы жалақы - 
еженедельная заработная плата 

əрбір қарызгер бойынша міндеттемелердің есебі - 
учет обязательств по каждому заемщику 

əрекет, қимыл, іс-қимыл - действие 
əрекет ету, қолдану - действовать 
əрекет етуге қабілетсіздікке байланысты 
тағайындалған қамқоршы - опекун, назначенный в 
связи с недееспособностью 

əрекет етуші тұлға - лицо действующее 
əрекетсіз облигация - облигация бездействующая 
əрекетсіздік кезеңі - период бездействия 
əрекетсіздік, енжарлық - бездеятельность 
əрекетсіздікке жол берілмесін - бездействие 
недопустимо

əрекеттену, тырысу - попытка
əрекеттестік, сыбайластық - сообщничество 
əркелкі ақша ағыны - неравномерный денежный поток 
əркелкі даму, дамудың əркелкілігі - неравномерность 
развития 

əркелкі нарық - неравномерный рынок 
əркелкілік - неравномерность 
əрлеу жұмыстары - отделочные работы 
əртараптандыру - диверсификация, диверсифицировать
əртараптандыру жоспары - план диверсификации 
əртараптандыру стратегиясы - стратегия 
диверсификации 

əртараптандырудың өсуі - рост диверсификационный 
əртараптандырушы, саралаушы - диверсификатор 
əртараптандырылатын тəуекелдік - 
диверсифицируемый риск 

əртараптандырылған қор - фонд 
диверсифицированный 

əртараптандырылмаған инвестициялық компания - 
недиверсификационная инвестиционная компания 

əртараптандырылмайтын тəуекелдік - 
недиверсифицируемый риск 

əртүрлі елдердің пайыздық мөлшерлемелеріндегі 
айырма - разница в процентной ставке различных 
стран 

əртүрлі, түрлі-түрлі, алуан түрлі - разнообразный 
əрі қарай, бұдан əрі - далее 
əріп теруші - наборщик, наборщица 
əріппен белгілеу - обозначение буквенное 
əріпсан қою, индекстеу - индексировать
əріптес, қызметтес - коллега 
əріптестер алдындағы жауапкершілік - 
ответственность перед партнерами 

əріптестік сертификаты - сертификат партнерства 
əріптік код - код буквенный 
əсер - впечатление, эффект
əсер ету, ықпал жасау - воздействие
əсерлесу - реакция 
əскер жасына дейінгі азамат - допризывник
əскерге шақыру телімі - призывной участок
əскерге шақырылушы - призывник 
əскери - военный
əскери билет - военный билет 
əскери бөлім - воинская часть
əскери есепке қою - постановка в воинский учет
əскери есептен шығару - снятие с воинского учета
əскери жағдай (уақыт) - военное положение (время)
əскери жəне экономикалық байланыстар - военные и 
экономические связи

əскери күзет, нөкер - эскорт 
əскери құпия - тайна военная
əскери қызметті өткеру - прохождение воинской 
службы

əскери қызметші - военнослужащий
əскери қызметшілерге арналған пошта - почта для 
военнослужащих

əскери міндетті - военнообязанный
əскери міндетті азаматтарды броньдау - бронирование 
военнообязанных граждан

əскери міндеттілер мен əскерге шақырылушылардың 
жауынгерлік есебі - воинский учет военнообязанных 
и призывников

əскери объектілер - военные объекты 
əскери пошта жөнелтімі - воинское почтовое 
отправление

əскери тұтқындар қызметі - служба военнопленных
əскери тұтқындар мен еркінен айрылған 
адамдарға арналған сəлемдемелер - посылки для 
военнопленных и интернированных лиц

əскери тұтқындар мен еркінен айрылғандарға 
арналған сауқат - посылка для военнопленных и 
интернированных

Əскери тұтқындар туралы орталық анықтамалық 
бюро - Центральное справочное бюро о 
военнопленных

əскери тұтқындар туралы ұлттық анықтамалық 
бюро - национальное справочное бюро о 
военнопленных

əскери тұтқындардың сəлемдемелері - посылка 
военнопленных 

əскери уақыт, соғыс уақыты - военное время
əскери-көлік міндеттемесі - военно-транспортная 
обязанность

əскерилендірілген - военизированный 
əскери-оқу мамандығы - военно-учетная 
специальность (ВУС)

əскери-экономикалық жəне командалық-штабтық 
жаттығу - военно-экономические и командно-
штабные учения

əсіре инфляция - гиперинфляция
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əсірелеу, көз бояушылық - приукрашивание 
əуе жолы - воздушный путь, воздушная линия
əуе жолымен тасымалданатын жербетілік пошта 

(S.A.L.) - наземная почта, перевозимая воздушным 
путем (S.A.L.)

əуе жолының бостығы - свобода воздушного пути
əуе көлігі - транспорт воздушный 
əуе көлігімен жеткізу - доставка воздушным 
транспортом 

əуе қатынасы - сообщение воздушное 

əуе тасымалымалымен байланысты шығыс - 
расходы, связанные с воздушной перевозкой 

əуе шары нəтижесі - эффект воздушного шара 
“əуе шары” төлемі - платеж “воздушный шар” 
əуежай қызметі - аэропорт
əуестік - увлечение 
əулет - династия
əулеттік қор - фонд фамильный 
əшекейлеп қойған қол - росчерк 
əшкерелеу - изобличение, разоблачение, обличение

баға - цена 
баға адымы - шаг цены 
баға айырмасы, бағадағы айырма - ценовая разница 
баға арқылы ену - проникновение через цену 
баға артықшылығы - преимущество ценовое 
баға атқарымы, баға бернесі - функция цены 
баға ауқымы - масштаб цен 
баға ауқымын белгілеу - установление масштаба цен 
баға ауытқуы туралы ескертпе - оговорка о колебании 
цен 

баға ауытқуының ауқымы - размах колебаний цен 
баға бағдары - ценовой ориентир 
баға белгілейтін картель - картель ценовой 
баға белгіленімі бойынша - по котировке 
баға белгіленімі индексі - индекс котировки 
баға белгіленімі негізінде - на основе котировок 
баға белгіленімі, баға белгілеу, бағалама - котировка 
баға белгіленімін дайындау - подготовка котировки 
баға белгіленімін жариялау - объявление котировки, 
объявлять котировку

баға белгіленімін жою - лишение котировки 
баға белгіленімін қайта қарау - пересмотр котировки 
баға белгіленімін ұсыну - предоставление котировки 
баға белгіленіміне қарсы наразылық - возражение 
против котировки 

баға белгіленіміне сұрау салу - запрос на котировку 
баға белгіленіміне түзету - корректировка        
котировки 

баға белгіленімінен тыс - вне котировки 
баға белгілеу - котирование, котировка цены, 
установление цен, устанавливать цену

баға белгілеу бөлімі - отдел котировок 
баға белгілеу əдісі - метод ценообразования 
баға белгілеу əдісін таңдау - выбор метода 
ценообразования 

баға белгілеу əдістемесі - методика ценообразования 
баға белгілеу ережелері - правила установления цен 
баға белгілеу қағидаты - принцип ценообразования 
баға белгілеу комиссиясы - комиссия котировочная 
котировальная комиссия

баға белгілеу комитеті - котировальный комитет 
баға белгілеу листингін қалыптастыру - 
формирование листинга котировок 

баға белгілеу міндеті - задача ценообразования 

баға белгілеу міндетінің қойылуы - постановка задачи 
ценообразования 

баға белгілеу парағы - лист котировальный 
баға белгілеу реформасы - реформа ценообразования 
баға белгілеу саясаты - политика ценообразования 
баға белгілеу спрэді - спрэд котировочный 
баға белгілеу стратегиясы - стратегия ценообразования 
баға белгілеу теориясы - теория ценообразования 
баға белгілеу үлгісі - модель ценообразования 
баға белгілеуді реттеу - регулирование ценообразования 
баға белгілеуді тоқтату - прекращение котировки 
баға белгілеудің келісімшарттық əдісі - контрактный 
метод ценообразования 

баға белгілеудің нарықтық əдісі - рыночный метод 
ценообразования 

баға белгілеудің нормативтік-параметрлік əдісі - 
нормативно-параметрический метод ценообразования 

баға белгісі - знак цены 
баға беру, бағалама, бағаланым, бағалау - оценка 
баға бəсекесі - ценовая конкуренция 
баға бойынша - по цене 
баға бойынша жетекші - лидер по ценам 
баға бойынша сату - продажа по цене 
баға бойынша таза табыс, баға бойынша таза кіріс - 
нетто-доход по цене 

баға бөлімі - отдел цен 
баға бүркеніші, баға қолшатыры - зонтик цен 
баға валютасы - валюта цены 
баға дəлізі - коридор ценовой 
баға демпингі - демпинг ценовой 
баға деңгейі - уровень цен 
баға деңгейін белгілеу - установление уровня цен 
баға деңгейін қолдау - поддержание уровня цен 
баға деңгейін көтеру - поднятие уровня цен 
баға деңгейін ұстауға арналған демеуқаржы - дотация 
для поддержки уровня цен 

баға деңгейіндегі алшақтық - разрыв в уровне цен 
баға деңгейіндегі өзгертуге түзету енгізу - поправка на 
изменение в уровне цен 

баға деңгейінің есебі - учет уровня цен 
баға деңгейінің төмендеуі - снижение уровня цен 
баға ережесі - ценовое правило 
баға жағдаяты - конъюнктура ценовая 
баға желісі - линия ценовая 

Б
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баға жəне валюталық шапқыншылықтар жүйесі - 
система цен и валютных интервенций 

баға жетекшісі, жетекші баға, бағадағы жетекші - 
лидер ценовой 

баға жөніндегі келісімшарт - конвенция по ценам 
баға жөнінен икемді - эластичные по ценам 
баға жүйесі - система цен, ценовая система 
баға жұлқынысы, баға серпілісі - рывок цен 
баға икемділігі (бейімделгіштігі) - гибкость цены, 
ценовая гибкость, ценовая эластичность

баға индексі - индекс цен 
баға индексіне түзету - корректировка индекса цен 
баға индекстері жүйесі - система индексов цен 
баға қайшысы - ножницы цен 
баға калькуляциясы - калькуляция цен 
баға қатары - ряд цен 
баға келісімі - ценовое соглашение 
баға кепілдігі - гарантия цены 
баға кестесі - таблица цен 
баға кесу тізімдемесі - ведомость расценочная 
баға кесу, баға белгілеу - назначение цен 
баға қозғалысын бағыттау - направление движения цен 
баға қозғалысының кестедегі фигурасы - фигура 
движения цены на графике 

баға қозғалысының үшіншілік үрдісі - третичная 
тенденция движения цен 

баға коэффициенті - коэффициент цены 
баға құлдырауының болмай қоймайтындығы - 
неизбежность падения цен 

баға құлдырауының ең терең шегі - самая глубокая 
точка падения цен 

баға құлдырауының ең төменгі шегі - низшая точка 
падения цен 

баға құрылымы - структура цены 
баға қырқысы - война ценовая 
баға лимиті - лимит цен (ценовой) 
баға маркетингі - ценовой маркетинг 
баға мен жалақыны шектеу - ограничения цен и 
заработной платы 

баға мен табыс саясаты - политика цен и доходов 
баға мен тарифтер реформасы - реформа цен и 
тарифов 

баға мен шығынның арасалмағы - соотношение цен и 
издержек 

баға мөлшерін өктемдікпен таңу - диктовка цены 
баға нəтижесі - эффект цены 
баға нормативтері - нормативы цен 
баға өсуінің жоғарғы шегі - потолок цен 
баға өсуінің көрсеткіші - индекс роста цен 
баға прейскуранты, баға көрсеткіші - прейскурант цен 
баға революциясы - революция цен 
баға реформасы - реформа цен 
баға рингі - ринг ценовой 
баға сабақтастығы - ценовая преемственность 
баға санаты - категория цен 
баға саясаты - политика цен (ценовая) 
баға серпіні - динамика цен 
баға стандарты - стандарт цен 

баға статистикасы - статистика цен 
баға сұрау - запрашивание цены 
баға тағайындау - назначать цену 
баға теориясы - теория цен 
баға тетігі - механизм цен, ценовой механизм
баға тəуекелі - риск ценовой 
баға тəуекелінен (қатерінен) қорғалмаған нарықтық 
жайғасым - рыночная позиция, не защищенная от 
ценового риска 

баға түзу қағидаттары - принципы ценообразования 
баға түзу тəжірибесі - практика ценообразования 
баға туралы ақпарат - информация о ценах 
баға туралы ақпараттың электрондық жүйесі - 
электронная система информации о ценах 

баға туралы жедеқабыл ақпарат - экспресс-
информация о ценах 

баға туралы келісім - соглашение о ценах 
баға туралы тармақ - пункт о цене 
баға туралы шарт - договор о цене 
баға тұрақсыздығының қатері - угроза ценовой 
нестабильности 

баға үйлесімсіздіктерінің тереңдеуі - углубление 
ценовых диспропорций 

баға үстемесі - ценовая надбавка 
баға ұсыну - предложение цены 
баға ұсыну міндеттемесі - обязательство предлагать 
цену 

баға ұсыныстарының тізбесі - перечень предложений 
цены 

баға ұсынысы - ценовое предложение 
баға формуласы - формула цены 
баға шарттары - условия ценовые 
баға шегерімі - ценовая скидка 
баға шегі - предел цен 
баға шəкілі - шкала цен 
баға шəкілін белгілеу - установление шкалы цен 
баға эскалациясы формуласы, бағаның бірте-бірте 
өсуі формуласы - формула эскалации цены 

бағаға жəрдемқаржы, бағаны қаражаттандыру - 
ценовая субсидия 

бағаға келісу - согласие на цену 
бағаға кепілдік беру жүйесі - система гарантирования 
цен 

бағаға түзету - корректировка цен 
бағаға тыйым салу, бағаны қалпында сақтау - 
замораживание цен 

бағаға үстелме - прибавка к цене
бағаға үстеме - накидки на цены 
бағада шегіну, бағадағы шегінім - уступка в цене 
бағадағы айырма - разница в ценах 
бағадағы айырма бойынша есеп айырысу - расчет по 
разницам в ценах 

бағадағы айырманы сақтандыру - страхование 
разницы в ценах 

бағадағы айырмашылық - различие в ценах 
бағадағы алшақтық - разрыв в ценах, расхождение в 
ценах
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бағадағы жетекшілік - лидерство в ценах, лидерство 
ценевое

бағадағы қате - ошибка в цене 
бағадағы кəдімгі алшақтық - обычный разрыв в ценах 
бағадағы кемсітушілік - дискриминация ценовая 
бағадағы құпия жеңілдік - тайная уступка в цене 
бағадағы өзгеріс - изменение в ценах 
бағадағы сəйкессіздік - несоответствие в ценах 
бағадағы үнем, бағадан үнемдеу - экономия на ценах 
бағадан арнаулы шегерім - специальная скидка с цены 
бағадан атқарымдық шегерім - функциональная 
скидка с цены 

бағадан кеңшілік жасалмайтын мəміле - сделка без 
уступки в цене 

бағадан күрделі шегерім - сложная скидка с цены 
бағадан тыс бəсеке - неценовая конкуренция 
бағадан шегерім, бағаны түсіру - скидка с цены 
бағадан экспорттық шегерім - экспортная скидка с 
цены 

багаж, жолжүк - багаж
багажды экскурсиялық тасымалдау - экскурсионные 
перевозки багажа 

бағалама бойынша төлем - платеж по таксе 
бағаламалық пайда - прибыль оценочная 
бағаламаны көтеру - повышение расценок 
бағаланбаған - неоцененный 
бағаланған берешек - задолженность оцененная 
бағаланған құн - оцененная стоимость 
бағаланған салық құны - оцененная налоговая 
стоимость 

бағалану, баға қойылу - расцениваться 
бағалар арасындағы айырма - разница между ценами, 
разрыв между ценами

бағалар бойынша кінəрат-талап - претензия по ценам 
бағалар көрсеткіші - указатель цен 
бағалар туралы сауал - запрос о ценах 
бағаларды калькуляциялау үдерісі - процесс 
калькуляции цен 

бағалардың біркелкілігі - единообразие цен 
бағалардың инфляциялық айырмасы - инфляционная 
разница цен 

бағалардың сəйкестігі - идентичность цен 
бағалардың төменгі шегі - нижний предел цен 
бағалау - оценивать, оценивание, ценить, расценивать
бағалау актісі - акт оценки 
бағалау атқарымы - функция оценочная 
бағалау бағдарламасы - программа оценки 
бағалау бойынша - по оценке 
бағалау дəлдігі - точность оценки 
бағалау əдісі - оценочный метод 
бағалау əдістемесі - методика оценивания 
бағалау жөніндегі сарапшы - эксперт по оценкам 
бағалау жүйесі - система оценки (оценочная) 
бағалау заңы - закон оценки 
бағалау қағидаты - принцип оценки 
бағалау қалыптамасы - матрица оценок 
бағалау қатесі - ошибка оценивания 
бағалау компаниясы - компания оценочная 

бағалау күні - день оценки 
бағалау құны - оценочная стоимость 
бағалау құнын көтеру - завышение оценочной 
стоимости 

бағалау құнының төмендеуі - снижение оценочной 
стоимости 

бағалау қызметтерін көрсету - услуги оценочные 
бағалау мөлшерлемесі - оценочные ставки 
бағалау негізі - основа оценки 
бағалау нысаны - оценочная форма 
бағалау пайымы, пайымды пікір - оценочное суждение 
бағалау рəсімі - процедура оценки 
бағалау сақтық қорлары - оценочные резервы 
бағалау сараптамасы - оценочная экспертиза 
бағалау стандарттары - стандарты оценки 
бағалау теңгерімі - оценочный баланс 
бағалау теориясы - теория оценивания 
бағалау тізімдемесі - ведомость оценочная 
бағалау туралы хабарлама - уведомление об оценке 
бағалау үлгісі - модель оценивания 
бағалау шəкілі - шкала оценок, шкала оценочная
бағалау шоты - оценочный счет 
бағалау, баға қою, баға белгілеу, бағалама, нарық, - 
расценка 

бағалауға көнетін қаржы салдарлары - поддающиеся 
оценке финансовые последствия 

бағалаудағы қайшылық - расхождение в оценке 
бағалаудағы қате - ошибка оценки 
бағалаушы, баға белгілеуші - оценщик 
бағалаушы, бағагер - ценитель 
бағалаушылық көрсеткіштер - показатели оценочные 
бағалаушының кəсіптік əдебі - профессиональная 
этика оценщика 

“Бағалы аң терісі. Мал дəрігерінің куəлігі бар” - 
“Пушнина. С ветеринарным свидетельством”

бағалы бандероль - ценная бандероль
бағалы бланкілер - ценные бланки 
бағалы бұйымдар - изделия ценные 
бағалы қағаз айналысының болжалды ұзақтығы 

- ожидаемая продолжительность обращения ценной 
бумаги 

бағалы қағаз бағамы - курс ценной бумаги 
бағалы қағаз бағамын белгілеу - устанавливать курс 
ценной бумаги 

бағалы қағаз бағамының жұмыс күні бойына таза 
өзгеруі - нетто-изменение курса ценной бумаги в 
течение рабочего дня 

бағалы қағаз бойынша залал немесе пайда - убытки 
или прибыль по ценной бумаге 

бағалы қағаз құнының төмендеуі қатері - риск 
снижения стоимости ценной бумаги 

бағалы қағаз сертификаты - сертификат ценной бумаги 
бағалы қағаз түріндегі меншік - собственность в виде 
ценных бумаг 

бағалы қағаз үшін төлем - платеж за ценную бумагу 
бағалы қағаз ұсынысының нарықтық бағасына 
үстеме - надбавка к рыночной цене предложения 
ценной бумаги 
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бағалы қағаз, құнды қағаз - ценная бумага 
бағалы қағазға жазылушыға оған бөлінген 
акциялардың саны туралы хабарлама - уведомление 
подписчику ценных бумаг о количестве выделенных 
ему акций 

бағалы қағаздар айналысы - обращение ценных бумаг 
бағалы қағаздар аңдатпасын тіркеу - регистрация 
проспекта выпуска ценных бумаг 

бағалы қағаздар аударымына салынатын салық - 
налоги на перевод ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамдарының айырмасына алып-
сатарлық жасау - спекуляция на разнице курсов 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамы қозғалысының тұрақты 
беталысы - устойчивая тенденция движения курсов 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамымен айла-шарғы жасау - 
манипулирование курсами ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамын қолдау - поддержание 
курсов ценных бумаг, поддержка курса ценных бумаг

бағалы қағаздар бағамын өзгертуден болатын 
шығасы - потери от изменения курса ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамын түсіру - сбивать курс ценных 
бумаг 

бағалы қағаздар бағамына сезімтал - чувствительный 
к курсу ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының байнасы - пункт курса 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының баяу төмендеуі - 
медленное снижение курсов ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының жоғарылауына ойнау - 
играть на повышение курса ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының индексі - индекс курсов 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының қарыштап құлдырауы - 
стремительное падение курса ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының көтерілуі - повышение 
курса ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының орнықты қозғалысы - 
устойчивое движение курсов ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының ортақ төмендеуі - общее 
снижение курсов ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының өзгеру шегі - предел 
изменения курсов ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының өзгеруінен келтірілген 
залал - убытки от изменения курсов ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының төмендеуге беталысы - 
тенденция к понижению курса ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының төмендеуі - снижение 
курсов ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының төмендеуі үрдісіндегі 
нарық - рынок с тенденцией понижения курсов 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағамының төмендеуінен болатын 
залалды жабуға жұмсалатын сақтық қор - резерв 
на покрытие убытков от снижения курсов ценных     
бумаг 

бағалы қағаздар бағасы - цена ценных бумаг 

бағалы қағаздар бағасының өсуі - увеличение оценки 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар беделінің төмендеуі - понижение 
рейтинга ценных бумаг 

бағалы қағаздар бойынша ағымдағы табыс - текущий 
доход по ценным бумагам 

бағалы қағаздар бойынша алынған табыс - доход по 
ценным бумагам 

бағалы қағаздар бойынша жалпы табыс - доход 
брутто по ценным бумагам 

бағалы қағаздар бойынша залал - убытки по ценным 
бумагам 

бағалы қағаздар бойынша клирингілік қызмет - 
клиринговая деятельность по ценным бумагам 

бағалы қағаздар бойынша корреспонденттік 
қатынастар - корреспондентские отношения по 
ценным бумагам 

бағалы қағаздар бойынша мөлшерлеме - ставка по 
ценным бумагам 

бағалы қағаздар бойынша нақты табыс - фактический 
доход по ценным бумагам 

бағалы қағаздар бойынша нарықтық мөлшерлеме - 
рыночные ставки по ценным бумагам 

бағалы қағаздар бойынша пайыздан түскен нақты 
табыс - фактический доход от процентов по ценным 
бумагам 

бағалы қағаздар бойынша таза табыс - чистый доход 
по ценным бумагам 

бағалы қағаздар бойынша төлемдердің дүркінділігі - 
периодичность платежей по ценным бумагам 

бағалы қағаздар бойынша төмен табыс - низкий доход 
по ценным бумагам 

бағалы қағаздар бөлімі - отдел ценных бумаг 
бағалы қағаздар есебінің жабық тəсілі - закрытый 
способ учета ценных бумаг 

бағалы қағаздар жарнамасы - реклама ценных      
бумаг 

бағалы қағаздар жеткізілгенде ақысын төлеу - уплата 
при доставке ценных бумаг 

бағалы қағаздар жеткізілімі - поставка ценных бумаг 
бағалы қағаздар жеткізілімі ережелерін бұзу - 
нарушение правил поставки ценных бумаг 

бағалы қағаздар жөніндегі айқындама - позиция по 
ценным бумагам 

бағалы қағаздар жөніндегі баламалы жайғасым - 
эквивалентная позиция по ценным бумагам 

бағалы қағаздар жөніндегі бөлім - отдел по ценным 
бумагам 

бағалы қағаздар жөніндегі заңнама - законодательство 
по ценным бумагам 

бағалы қағаздар жөніндегі құқықтарды табыстау - 
передача прав по ценной бумаге 

бағалы қағаздар жөніндегі маман - специалист по 
ценным бумагам 

Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссия - 
Национальная комиссия по ценным бумагам 

бағалы қағаздар иелерінің тізілімі - реестр владельцев 
ценных бумаг 
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бағалы қағаздар иелерінің тізілімін жүргізу жүйесі - 
система ведения реестра владельцев ценных бумаг 

бағалы қағаздар қарызхатының 
орналастырылатыны туралы хабарландыру - 
объявление о размещении займа ценных бумаг 

бағалы қағаздар кепілі, бағалы қағаздарды кепілге 
салу - залог ценных бумаг 

бағалы қағаздар кепілімен берілетін аванс 
(алғытөлем) - аванс под ценные бумаги 

бағалы қағаздар кепілімен берілетін кредит - кредит 
под ценные бумаги, кредит под залог ценных бумаг 

бағалы қағаздар кепілімен берілетін несие - ссуда под 
залог ценных бумаг, ссуда под ценные бумаги

бағалы қағаздар кепілімен несие алушы - получатель 
ссуды под ценные бумаги 

бағалы қағаздар кепіліне қарыз алушы - получатель 
займа под залог ценных бумаг 

бағалы қағаздар кепіліне кредит алушы - получатель 
кредита под залог ценных бумаг 

бағалы қағаздар клирингі - клиринг ценных бумаг 
бағалы қағаздар қоржыны - портфель ценных бумаг 
бағалы қағаздар қоржыны теориясы - теория 
портфеля ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынын басқару - управление 
портфелем ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынын басқару қызметі - служба 
управления портфелем ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынын басқару туралы келісім - 
соглашение об управлении портфелем ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынын басқарушы - 
управляющий портфелем ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынын бөлу - распределение 
портфеля ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынын қалыптастыру - 
формирование портфеля ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынын пайдалану нəтижелерін 
бағалау - оценка результатов использования портфеля 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынын реттеу - регулирование 
портфеля ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынын сақтау - сохранение 
портфеля ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынын тиімді басқару - 
эффективное управление портфелем ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынының құны - стоимость 
портфеля ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынының орташа көлемі - 
средний объем портфеля ценных бумаг 

бағалы қағаздар қоржынының сапасын тексеру - 
проверка качества портфеля ценных бумаг 

бағалы қағаздар көлемі - объем ценных бумаг 
бағалы қағаздар құны - стоимость ценных бумаг 
бағалы қағаздар құнын анықтау - определение 
стоимости ценных бумаг 

бағалы қағаздар құнының артуы - увеличение 
стоимости ценных бумаг 

бағалы қағаздар мерзімі - срок ценной бумаги 
бағалы қағаздар нарығы - рынок ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығын қолдау - поддержание 
рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығын құқықтық реттеу - 
правовое регулирование рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығын реттеу - регулирование 
рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығын түбегейлі талдау - 
фундаментальный анализ рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығына қатысушы - участник 
рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығына қатысушылар - участники 
рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығына кəсіпқой қатысушы - 
профессиональный участник рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығына кəсіпқой қатысушылар - 
профессиональные участники рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығына кəсіпқой 
қатысушылардың өзін-өзі реттейтін ұйымы - 
саморегулируемая организация профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспейтін 
үкімет міндеттемелері - правительственные обя за-
тельства, не обращающиеся на рынке ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығында сауданы 
ұйымдастырушы - организатор торговли на рынке 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығында хеджерлеу - 
хеджирование на рынке ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығындағы кəсіпкерлік қызмет - 
предпринимательская деятельность на рынке ценных 
бумаг 

бағалы қағаздар нарығындағы своп операциялары - 
операции своп на рынке ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығындағы туынды құралдармен 
жасалатын операциялар - операции с производными 
инструментами на рынке ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығының жай-күйі - состояние 
рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығының жай-күйіне шолу - обзор 
состояния рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар нарығының өтемпаздығы - 
ликвидность рынка ценных бумаг 

бағалы қағаздар несиесі - ссуда ценных бумаг 
бағалы қағаздар нысанындағы босалқы қор - запас в 
форме ценных бумаг 

бағалы қағаздар нысанындағы меншік - 
собственность в форме ценных бумаг 

бағалы қағаздар өтімділігінің дəрежесі - степень 
ликвидности ценных бумаг 

бағалы қағаздар пакеті - пакет ценных бумаг 
бағалы қағаздар пакеттерін айырбастау - обмен 
пакетами ценных бумаг 

бағалы қағаздар пирамидасы - пирамида ценных бумаг 
бағалы қағаздар рейтингі - рейтинг ценных бумаг 
бағалы қағаздар санаты - категория ценных бумаг 
бағалы қағаздар сатарманы - торговец ценных бумаг 
бағалы қағаздар сатуға берілген ордер - ордер на 
продажу ценных бумаг 
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бағалы қағаздар сатылатын таза мəміле - чистая 
сделка с ценными бумагами 

бағалы қағаздар сатып алуға басқадай несие - прочие 
ссуды на покупку ценных бумаг 

бағалы қағаздар сатып алуға берілген бұйрық - 
приказ на покупку ценных бумаг 

бағалы қағаздар сатып алуға берілген ордер - ордер 
на покупку ценных бумаг 

бағалы қағаздар свитчі - свитч ценных бумаг 
бағалы қағаздар сертификаттарын (бланкілерін) өтеу 

- погашение сертификатов (бланков) ценных бумаг 
бағалы қағаздар сипаты - характер ценных бумаг 
бағалы қағаздар табыстылығының кері айырмасы - 
обратная разница в доходности ценных бумаг 

бағалы қағаздар тəуекелділігі - рискованность ценных 
бумаг 

бағалы қағаздар тізілімі - реестр ценных бумаг 
бағалы қағаздар тізілімін тіркеушінің міндеті - 
обязанность регистратора реестра ценных бумаг 

бағалы қағаздар тізілімін ұстаушының міндеті - 
обязанность держателя реестра ценных бумаг 

бағалы қағаздар тізімі - список ценных бумаг 
бағалы қағаздар тіркелімі - регистр ценных бумаг 
бағалы қағаздар топтамасы - лот ценных бумаг 
бағалы қағаздар топтамасын сату - продажа лота 
ценных бумаг, продажа партии ценных бумаг

бағалы қағаздар туралы ақпарат - информация о 
ценных бумагах 

бағалы қағаздар туралы ақпаратты жинаудың жəне 
таратудың электронды жүйесі - электронная система 
сбора и распространения информации о ценных бумагах 

бағалы қағаздар туралы ақпаратты таратушы - 
распространитель информации о ценных бумагах 

бағалы қағаздар үшін ағымдағы базистік баға - 
текущая базисная цена для ценных бумаг 

бағалы қағаздар ұсынысы - предложение ценных бумаг 
бағалы қағаздар ұсынысының орташа бағамы - 
средний курс предложения ценных бумаг 

бағалы қағаздар шоты - счет ценных бумаг 
бағалы қағаздар шығару кезіндегі тіркеу алымы - 
регистрационный сбор при выпуске ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығару кестесі - расписание выпуска 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығару құқығы - право выпуска 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығару мəселесі жөніндегі кеңес - 
совещание по вопросу эмиссии ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығару туралы шешім - решение о 
выпуске ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығару шарттары - условия выпуска 
пенных бумаг 

бағалы қағаздар шығару, бағалы қағаздар 
шығарылымы, бағалы қағаздар эмиссиясы - 
выпуск ценных бумаг эмиссия ценных бумаг

бағалы қағаздар шығарушы - эмитент ценной бумаги 
бағалы қағаздар шығарылымы туралы ақпаратты 
ашып көрсету - раскрытие информации о выпуске 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығарылымын нарыққа орна лас-
тыру - размещение выпуска ценных бумаг на рынке 

бағалы қағаздар шығарылымын орналастыру - 
размещение выпуска ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу - регистрация 
выпуска ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығарылымына жұмсалған шығын 
- затраты на выпуск ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығарылымынан алынған табыс - 
фактический доход от выпуска ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығарылымынан түскен түсім - 
поступление от эмиссии ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығарылымының алдын ала 
аңдатпасы - предварительный проспект выпуска 
ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығарылымының қолма-қол 
ақшалай нысаны - наличная форма выпуска ценных 
бумаг 

бағалы қағаздар шығарылымының көлемі - объем 
выпуска ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығарылымының нөмірі - номер 
выпуска ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығарылымының нысаны - форма 
выпуска ценных бумаг 

бағалы қағаздар шығарылымының түпкілікті 
аңдатпасы - окончательный проспект выпуска ценных 
бумаг 

бағалы қағаздар эмиссиясы жөніндегі аңдатпа - 
проспект на эмиссию ценных бумаг 

бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу - регистрация 
эмиссии ценных бумаг 

бағалы қағаздар эмиссиясының аңдатпасы, бағалы 
қағаздар шығарылымының аңдатпасы - проспект 
эмиссии ценных бумаг 

бағалы қағаздар эмиссиясының сəйкестендірме коды 
- идентификационный код эмиссии ценных бумаг 

бағалы қағаздар эмиссиясының стандарттары - 
стандарты эмиссии ценных бумаг 

бағалы қағаздар, құнды қағаздар - ценные бумаги 
бағалы қағаздарға жазылу құны - стоимость подписки 
на ценные бумаги 

бағалы қағаздарға жазылудың соңғы күні - последний 
день подписки на ценные бумаги 

бағалы қағаздарға жазылушы - подписчик на ценные 
бумаги 

бағалы қағаздарға жазылушылар тізімі - список 
подписчиков на ценные бумаги 

бағалы қағаздарға жазылыс - подписки на ценные 
бумаги 

бағалы қағаздарға жазылыс туралы өтініш - 
заявление о подписке на ценные бумаги 

бағалы қағаздарға жазылыс туралы хабарландыру - 
объявление о подписке на ценные бумаги 

бағалы қағаздарға жазылысқа қатысуға арналған 
сертификат - сертификат на участие в подписке на 
ценные бумаги 

бағалы қағаздарға жұмсалым - вложение в ценные 
бумаги 
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бағалы қағаздарға ие болу - обладание ценными 
бумагами 

бағалы қағаздарға қаражат салушы - инвестор в 
ценные бумаги 

бағалы қағаздарға кепілдік беру - гарантирование 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарға меншік құқығын беру үшін 
қолданылатын формуляр - формуляр для передачи 
права собственности на ценные бумаги 

бағалы қағаздарға пайыз есептеу кестесі - таблица 
начисления процентов на ценные бумаги 

бағалы қағаздарға салынатын инвестиция - 
инвестиции в ценные бумаги 

бағалы қағаздарға салынатын салық - налог на 
ценные бумаги 

бағалы қағаздарға салынған күрделі қаржы 
(жылжитын мүлік) - капиталовложения в ценные 
бумаги (движимость) 

бағалы қағаздардағы мөр - печать на ценных бумагах 
бағалы қағаздардан алынған пайда - прибыль от 
ценных бумаг 

бағалы қағаздардан алынған табыс - доход от ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды айналысқа шығару - 
эмитирование ценных бумаг 

бағалы қағаздарды айырбастау - конверсия ценных 
бумаг, конвертация ценных бумаг, конвертирование 
ценных бумаг

бағалы қағаздарды айырбастау коэффициенті - 
коэффициент конверсии ценных бумаг 

бағалы қағаздарды алғашқы сату - первичная продажа 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды алтынмен жəне күміспен 
қамтамасыз ету жүйесі - система обеспечения 
бумажных денег золотом и серебром 

бағалы қағаздарды алу - изъятие ценных бумаг 
бағалы қағаздарды андеррайтерлерге таныстыру - 
презентация ценных бумаг андеррайтерам 

бағалы қағаздарды атаулы бағасынан жоғары 
бағамен шығару - эмиссия ценных бумаг по цене 
выше номинала 

бағалы қағаздарды атаулы ұстаушы (иесі) - 
номинальный держатель ценных бумаг 

бағалы қағаздарды аудару - перевод ценных бумаг 
бағалы қағаздарды бағалау - оценивание ценных 
бумаг, оценка ценных бумаг

бағалы қағаздарды бағамның төмендеуі кезеңінде 
сатып алу - покупка ценных бумаг в период 
понижения курсов 

бағалы қағаздарды бақылаушы - контролер ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды банк сейфінде сақтауға 
өкілеттіктер - полномочия на хранение ценных бумаг 
в банковском сейфе 

бағалы қағаздарды банкке сақтауға өткізу - передача 
ценных бумаг на хранение в банк 

бағалы қағаздарды банкте сақтау - хранить ценные 
бумаги в банке 

бағалы қағаздарды басқару - управление ценными 
бумагами 

бағалы қағаздарды басқару жөніндегі менеджер - 
менеджер по управлению ценных бумаг 

бағалы қағаздарды бастапқы бөлу - первичное 
распределение ценных бумаг 

бағалы қағаздарды бөлу - распределение ценных бумаг 
бағалы қағаздарды депозиттеу (депозитке салу) - 
депонирование ценных бумаг 

бағалы қағаздарды есепке алу туралы хабарлама - 
уведомление об учете ценных бумаг 

бағалы қағаздарды есепке алудың ашық тəсілі - 
открытый способ учета ценных бумаг 

бағалы қағаздарды есептеу тəсілі - способ учета 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды есептеудің таңбаланған тəсілі - 
маркированный способ учета ценных бумаг 

бағалы қағаздарды жазылыспен шығару - подписная 
эмиссия ценных бумаг 

бағалы қағаздарды жалған сату - фиктивная продажа 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды жауапкершілікпен сақтау - 
ответственное хранение ценных бумаг 

бағалы қағаздарды жекеше орналастыру - частное 
размещение ценных бумаг 

бағалы қағаздарды жекешелендіріп орналастыру - 
приватное размещение ценных бумаг 

бағалы қағаздарды жете бағаламау - недооценка 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды жою - ликвидировать ценные 
бумаги 

бағалы қағаздарды жымқыру - прикарманивать 
ценные бумаги 

бағалы қағаздарды иелену - владение ценными 
бумагами 

бағалы қағаздарды иелену кезеңі - период владения 
ценными бумагами 

бағалы қағаздарды иеленушінің кеңесшісі - 
консультант владельца ценных бумаг 

бағалы қағаздарды иеленушінің өкілі - представитель 
владельца ценных бумаг 

бағалы қағаздарды ішінара жеткізу - частичная 
поставка ценных бумаг 

бағалы қағаздарды қайта бағалау - переоценка ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды қайта қаржыландыру - 
рефинансирование ценных бумаг 

бағалы қағаздарды қайтарып алу - отзыв ценных бумаг 
бағалы қағаздарды кепілге алып берілген облигация 

- облигация под заклад ценных бумаг 
бағалы қағаздарды кепілге алып берілетін кредит 
құны - стоимость кредита под залог ценных бумаг 

бағалы қағаздарды кепілге салу - закладывать ценные 
бумаги 

бағалы қағаздарды кепілхаттармен қамтамасыз ету - 
обеспечение ценных бумаг закладными 

бағалы қағаздарды қолдан жасаудан қорғау - защита 
ценных бумаг от подделки 
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бағалы қағаздарды қолма-қол ақшаға сату - продажа 
ценных бумаг за наличные 

бағалы қағаздарды қолма-қол ақшасыз сату - 
продавать ценные бумаги без наличия 

бағалы қағаздарды қорғау - защита ценных бумаг 
бағалы қағаздарды мəжбүрлі сату - вынужденная 
продажа ценных бумаг 

бағалы қағаздарды меншіктенуші - собственник 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды мерзімдік мəміле кезінде сатып 
алу - покупка ценных бумаг при сделках на срок 

бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын сатып алу 
құқығы - право досрочного выкупа ценных бумаг 

бағалы қағаздарды мəулеттік сату - продажа в 
рассрочку ценных бумаг, продажа ценных бумаг в 
рассрочку

бағалы қағаздарды мұралану - наследование ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды нарықта бастапқы орналастыру - 
первичное размещение ценных бумаг на рынке 

бағалы қағаздарды неғұрлым жоғары бағам 
бойынша сату - продавать ценные бумаги по более 
высокому курсу 

бағалы қағаздарды несиені қамтамасыз ету ретінде 
табыстау - передача ценных бумаг в качестве 
обеспечения кредита 

бағалы қағаздарды нөмірлеу жəне тіркеу жүйесі - 
система нумерации и регистрации ценных бумаг 

бағалы қағаздарды орналастыру аңдатпасы - 
проспект размещения ценных бумаг 

бағалы қағаздарды орналастыру кезеңі - период 
размещения ценных бумаг 

бағалы қағаздарды орналастыру стратегиясы - 
стратегия размещения ценных бумаг 

бағалы қағаздарды орналастыру туралы меморандум 
- меморандум о размещении ценных бумаг 

бағалы қағаздарды орналастыру, бағалы қағаздарды 
тарату - размещение ценных бумаг 

бағалы қағаздарды орналастыруға қабілеттілік - 
способность размещать ценные бумаги 

бағалы қағаздарды отқа жағу жолымен жою - 
уничтожение ценных бумаг путем сжигания 

бағалы қағаздарды өзінің есебінен сатып алу - 
покупка ценных бумаг за собственный счет 

бағалы қағаздарды өтеуге ұсынбау - не предъявлять 
ценные бумаги к погашению 

бағалы қағаздарды өтеуін төлеп алу мерзімін кейінге 
қалдыру - отсрочивать выкуп ценных бумаг 

бағалы қағаздарды өтеуін төлеп алудың белгілен бе ген 
мерзімі - неустановленный срок выкупа ценных бумаг 

бағалы қағаздарды пайдалану - использование ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды реинкарнациялау, бағалы қағаз-
дар дың нысанын өзгерту - реинкарнация ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды сақтау - хранение ценных бумаг 
бағалы қағаздарды сақтау орны - хранилище ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды сақтау тəсілі - способ хранения 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сақтауға өткізу - сдача ценных 
бумаг на хранение 

бағалы қағаздарды сақтаудың ашық тəсілі - открытый 
способ хранения ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сақтаудың жабық тəсілі - 
закрытый способ хранения ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сандық немесе сапалық бағалау - 
количественная или качественная оценка ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сату - продажа ценных бумаг, 
реализация ценных бумаг

бағалы қағаздарды сату жөніндегі синдикат - 
синдикат по продаже ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сатуға берілген бұйрық - приказ 
на продажу ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сатудан түскен түсімдер - 
поступления от продажи ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сатушы - продавец ценных бумаг 
бағалы қағаздарды сатушы ұсынатын бағам - курс, 
предлагаемый продавцом ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сатып алу - выкуп ценных бумаг, 
покупка ценных бумаг, приобретение ценных бумаг, 
скупка ценных бумаг

бағалы қағаздарды сатып алу жолымен 
инвестициялау - инвестирование путем покупки 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі синдикат - 
синдикат по покупке ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сатып алу кезінде төлемнен 
жалтару - уклонение от платежа при покупке ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды сатып алу құқығы - право купить 
ценные бумаги 

бағалы қағаздарды сатып алу туралы ұсыныс 
қабылдау - принимать предложение о покупке ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды сатып алуға өтінімді бекіту - 
утверждение заявки на покупку ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сатып алуды кейінге қалдыру - 
отсрочка выкупа ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сатып алу-сату - купля-продажа 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сатып алушы - покупатель ценных 
бумаг, приобретатель ценных бумаг

бағалы қағаздарды сатып алушы ұсынатын бағам - 
курс, предлагаемый покупателем ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сатып алушылар мен сатушылар 
бағамының арасындағы алшақтық - разрыв между 
курсами, предлагаемыми покупателями и продавцами 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды сейфте сақтау - хранение ценных 
бумаг в сейфе 

бағалы қағаздарды табыстау - передача ценных бумаг 
бағалы қағаздарды табыстаушылар - передающие 
ценные бумаги 

бағалы қағаздарды тарату (орналастыру) əдісі - метод 
размещения ценных бумаг 
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бағалы қағаздарды тексеру - проверка ценных бумаг 
бағалы қағаздарды тікелей кепілдікпен орналастыру 

- прямое гарантирование размещения ценных бумаг 
бағалы қағаздарды тікелей тарату, бағалы 
қағаздарды тікелей орналастыру - прямое 
размещение ценных бумаг 

бағалы қағаздарды тіркеу - регистрация ценных бумаг 
бағалы қағаздарды тіркеу күні - дата регистрации 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды тіркеуден бас тарту - отказ в 
регистрации ценных бумаг 

бағалы қағаздарды тіркеуді талап ету - требование 
регистрации ценных бумаг 

бағалы қағаздарды тіркеуші - регистратор ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды тіркеушіге берілетін өкім - 
распоряжение регистратору ценных бумаг 

бағалы қағаздарды тіркеушіге берілетін табыстама 
өкім - передаточное распоряжение регистратору 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды тіркеушінің операциялары - 
операции регистратора ценных бумаг 

бағалы қағаздарды тіркеушінің техникалық 
операциялары - технические операции регистратора 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды топтастыру - консолидация ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды төлеу - оплачивать ценные бумаги 
бағалы қағаздарды төмендеу жағына қарай қайта 
бағалау - переоценка ценных бумаг в сторону 
снижения 

бағалы қағаздарды түгендеу - инвентаризация ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды ұзақ кезеңге сатып алу - покупка 
ценных бумаг на длительный период 

бағалы қағаздарды ұлттық сəйкестендіру жүйесі - 
национальная система идентификации ценных бумаг 
(NSІN) 

бағалы қағаздарды ұстаушы - держатель ценных бумаг 
бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі, бағалы 
қағаз иелерінің тізілімі - реестр держателей ценных 
бумаг 

бағалы қағаздарды шамадан тыс сату - чрезмерные 
продажи ценных бумаг 

бағалы қағаздарды шашырату - иммобилизация 
ценных бумаг 

бағалы қағаздарды шектеулі орналастыру - 
ограниченное размещение ценных бумаг 

бағалы қағаздарды шығару жəне орналастыру 
жөніндегі мекеме - учреждение по эмиссии и 
размещению ценных бумаг 

бағалы қағаздарды шығару тəртібі жəне оның 
кезеңдері - процедура эмиссии ценных бумаг и ее 
этапы 

бағалы қағаздарды шығарудан түскен түсімдер - 
поступления от эмиссии ценных бумаг 

бағалы қағаздардың ағымдағы базистік бағасы - 
текущая базисная цена ценных бумаг 

бағалы қағаздардың айналымдылығы - обращаемость 
ценных бумаг 

бағалы қағаздардың алынбауы - неполучение ценных 
бумаг 

бағалы қағаздардың атаулы бағасы - номинальная 
цена ценных бумаг 

бағалы қағаздардың атаулы иесі - номинальный 
владелец ценных бумаг 

бағалы қағаздардың атаулы иесінің жауапкершілігі - 
ответственность номинального держателя ценных бумаг 

бағалы қағаздардың атаулы иесінің міндеті - 
обязанность номинального держателя ценных бумаг 

бағалы қағаздардың баға белгіленімін тоқтату - 
прекращение котировки ценной бумаги 

бағалы қағаздардың бағамы туралы деректер 
берілетін электронды табло - электронное табло с 
данными о курсах ценных бумаг 

бағалы қағаздардың бағамын бекіту - утверждение 
курса ценных бумаг 

бағалы қағаздардың бағамын белгілеу - котировка 
ценных бумаг 

бағалы қағаздардың бағасын түсіру - сбивание цен на 
ценные бумаги 

бағалы қағаздардың бара-барлығы - паритет ценных 
бумаг 

бағалы қағаздардың бастапқы бағасы - 
первоначальная цена ценных бумаг 

бағалы қағаздардың бастапқы нарығы - первичный 
рынок ценных бумаг 

бағалы қағаздардың бастапқы ұсынысы - первичное 
предложение ценных бумаг 

бағалы қағаздардың бейресми нарығы - 
неофициальный рынок ценных бумаг 

бағалы қағаздардың бірінші шығарылымы - первый 
выпуск ценных бумаг 

бағалы қағаздардың болуымен қамтамасыз етілген - 
обеспеченный наличием ценных бумаг 

бағалы қағаздардың дүниеге келуі кезеңі - цикл жизни 
ценных бумаг 

бағалы қағаздардың ең жоғары бағамы - наивысший 
курс ценных бумаг 

бағалы қағаздардың есебі - учет ценных бумаг 
бағалы қағаздардың жаңа шығарылымдарының 
нарығы - рынок новых выпусков ценных бумаг 

бағалы қағаздардың жаңа шығарылымы - новый 
выпуск ценных бумаг 

бағалы қағаздардың жаңа шығарылымын жоспарлау 
- планирование нового выпуска ценных бумаг 

бағалы қағаздардың жаңа шығарылымын құқықтық 
тазалау - правовая очистка нового выпуска ценных 
бумаг 

бағалы қағаздардың жаңа шығарылымын тікелей 
орналастыру - прямое размещение новых выпусков 
ценных бумаг 

бағалы қағаздардың жарияланған атаулы құны - 
объявленная номинальная стоимость ценной бумаги 

бағалы қағаздардың жеткізілмеуі - непоставка ценных 
бумаг 
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бағалы қағаздардың жосықсыз жарнамасы - 
недобросовестная реклама ценных бумаг 

бағалы қағаздардың заңдылығын шартты түрде 
қуаттау - условное подтверждение законности ценной 
бумаги 

бағалы қағаздардың заңи жеткізілімі - юридическая 
поставка ценных бумаг 

бағалы қағаздардың иесі ретінде тіркелген тұлға 
- лицо, зарегистрированное в качестве владельца 
ценных бумаг 

бағалы қағаздардың ірі топтамаларын сату - продажа 
крупных партий ценных бумаг 

бағалы қағаздардың кəдімгі иесі - обычный держатель 
ценной бумаги 

бағалы қағаздардың кейінгі нарығы - последующий 
рынок ценных бумаг 

бағалы қағаздардың кепілдендірілген шығарылымы 
- гарантированный выпуск ценных бумаг 

бағалы қағаздардың қолма-қол ақшасыз шығары-
лымы - безналичный выпуск ценных бумаг 

бағалы қағаздардың құбылмалы ұсынысы - 
плавающее предложение ценных бумаг 

бағалы қағаздардың құнсыздануын жабуға жұмсала-
тын сақтық қор - резерв на покрытие обесценения 
ценных бумаг 

бағалы қағаздардың нарықтық бюллетені - рыночный 
бюллетень ценных бумаг 

бағалы қағаздардың нарықтық құны - рыночная 
стоимость ценных бумаг 

бағалы қағаздардың нарықтық құнының атаулы құ-
ны нан асып түсуі - превышение рыночной стоимости 
ценной бумаги над номинальной стоимостью 

бағалы қағаздардың орналастырылуына тұрақты 
кепілдік беру - твердое гарантирование размещения 
ценных бумаг 

бағалы қағаздардың өтімділігі - ликвидность ценных 
бумаг 

бағалы қағаздардың ресми бағамы - официальный 
курс ценных бумаг 

бағалы қағаздардың сипаттамасы - описание ценных 
бумаг 

бағалы қағаздардың сынамалық шығарылымы - 
пробный выпуск ценных бумаг 

бағалы қағаздардың табыстылығы - доходность 
ценных бумаг 

бағалы қағаздардың таза құны - чистая стоимость 
ценных бумаг 

бағалы қағаздардың теңдестірілген қоржыны - 
сбалансированный портфель ценных бумаг 

бағалы қағаздардың тиімді қоржыны - эффективный 
портфель ценных бумаг 

бағалы қағаздардың тізбесі - перечень ценных бумаг 
бағалы қағаздардың тіркелген иесі - 
зарегистрированный держатель ценных бумаг 

бағалы қағаздардың толық топтамасы - полный лот 
ценных бумаг 

бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы - 
организованный рынок ценных бумаг 

бағалы қағаздардың шағын топтамасымен 
жасалатын операциялар - операции с небольшими 
партиями ценных бумаг 

бағалы қағаздардың шектен тыс эмиссиясы 
(шығарылымы) - чрезмерная эмиссия ценных бумаг 

бағалы қағаздардың эмиссиясы туралы 
хабарландыру - объявление об эмиссии ценных бумаг 

бағалы қағаздардың эмиссиясынан түскен табыс - 
доходы от эмиссии ценных бумаг 

бағалы қағаздармен алып-сатарлық жасау - 
спекуляция ценными бумагами 

бағалы қағаздармен алып-сатарлық жасаушы - 
спекулянт ценными бумагами 

бағалы қағаздармен алып-сатарлық мəміле - 
спекулятивная сделка с ценными бумагами 

бағалы қағаздармен берілетін несие - ссуда ценными 
бумагами 

бағалы қағаздармен дербес шоттар бойынша 
жасалатын операциялар - операции с ценными 
бумагами по лицевым счетам 

бағалы қағаздармен есептесу - рассчитываться 
ценными бумагами 

бағалы қағаздармен жалған мəміле - фиктивная сделка 
с ценными бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын алып-сатарлық 
операциялар - спекулятивные операции с ценными 
бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын қатаң мəміле - 
жесткая сделка с ценными бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын мəміле - сделка с 
ценными бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын мəміледе есеп 
айырысу - расчет в сделке с ценными бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын мəмілені орындау - 
выполнение сделки с ценными бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын операция - операция с 
ценными бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға 
салы на тын салық - налог на операции с ценными 
бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын операциялардағы 
“құламалы” жайғасым, бағалы қағаздармен 
жасалған операцияларда “сəтсіздікке” тап болу 
- “провальная” позиция в операциях с ценными 
бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын операциялардағы 
жайғасым - позиция в операциях с ценными  
бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын операциялардағы 
сыйлықақы - премия в операциях с ценными 
бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын транзакция - 
транзакция с ценными бумагами 

бағалы қағаздармен жасалатын трансшекаралық 
операциялар - трансграничные операции с ценными 
бумагами 

бағалы қағаздармен жасалған мəміленің мөлшері - 
размер сделки с ценными бумагами 
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бағалы қағаздармен мəміленің бастапқы жазбасы - 
первичная запись сделки с ценными бумагами 

бағалы қағаздармен несиелендіру - кредитование 
ценными бумагами 

бағалы қағаздармен операциялар жасауға берілген 
бұйрық - приказ на проведение операций с ценными 
бумагами 

бағалы қағаздармен сауда жасау - торговля ценными 
бумагами 

бағалы қағаздармен сауда жасау жөніндегі фирма - 
фирма по торговле ценными бумагами 

бағалы қағаздармен сауда жасау жүйесі - система 
торговли ценными бумагами 

бағалы қағаздармен сауда жасаудың электронды 
жүйесі - электронная система торговли ценными 
бумагами 

бағалы қағаздармен сауда жасаушы - торговец 
ценными бумагами 

бағалы қағаздармен тоғыспалы мəміле - перекрестная 
сделка с ценными бумагами 

бағалы қағаздармен төленетін төлем - платеж 
ценными бумагами 

бағалы қағаздармен шегерімді сауда жасау - торговля 
ценными бумагами со скидкой 

бағалы қағаздармен, тауарлармен, жылжымайтын 
мүлікпен қамтамасыз етілген кредит - кредит, 
обеспеченный ценными бумагами, товарами, 
недвижимостью 

бағалы қағазды айналыстан алу - изъятие ценной 
бумаги из обращения 

бағалы қағазды айырбастау талабы - условие обмена 
ценной бумаги 

бағалы қағазды арзандату - уценка ценной бумаги 
бағалы қағазды ең жоғары бағамен сату туралы 
ұсыныс қабылдау - принимать предложение о 
продаже ценной бумаги по наивысшей цене 

бағалы қағазды қайтарып алған күн - дата отзыва 
ценных бумаг

бағалы қағазды қалпына келтіру - восстановление 
ценной бумаги 

бағалы қағазды өтеу мерзімі - срок погашения ценной 
бумаги 

бағалы қағазды өтеуін төлеп алу (сатып алу) құқығы 
- право выкупа ценной бумаги 

бағалы қағазды сақтауға беру - отдавать ценную 
бумагу на хранение 

бағалы қағазды сатып алу бағасы - цена покупки 
ценной бумаги 

бағалы қағазды сəйкестендіру - идентификация ценной 
бумаги 

бағалы қағазды фраудуленттік өзгерту - 
фраудулентная альтерация ценной бумаги 

бағалы қағаздың атаулы құны - номинал ценной 
бумаги, номинальная стоимость ценной бумаги

бағалы қағаздың бағамдық құнының оның атаулы 
құнынан асып түсуі - превышение курсовой 
стоимости ценной бумаги над ее номинальной 
стоимостью 

бағалы қағаздың бағасын белгілі бір деңгейде 
тиянақтау - фиксация цены ценной бумаги на 
определенном уровне 

бағалы қағаздың бағасын таңбалау - обозначение 
цены ценной бумаги 

бағалы қағаздың бастапқы мерзімі - первоначальный 
срок ценной бумаги 

бағалы қағаздың жоғалған сертификаты - 
потерянный сертификат ценной бумаги 

бағалы қағаздың заңдылығын қуаттау - 
подтверждение законности ценной бумаги 

бағалы қағаздың қазіргі құны - настоящая стоимость 
ценной бумаги 

бағалы қағаздың қайталама нарығы - вторичный 
рынок ценных бумаг

бағалы қағаздың қолданылу мерзімі - срок действия 
ценной бумаги 

бағалы қағаздың қолма-қол бағамы - наличный курс 
ценной бумаги 

бағалы қағаздың нарықтық бағасына қосылатын 
үстеме - надбавка к рыночной цене ценной бумаги 

бағалы қағаздың нарықтық құны есебінен алынған 
пайда - прибыль за счет рыночной стоимости ценной 
бумаги 

бағалы қағаздың нөмірі - номер ценной бумаги 
бағалы қағаздың сыртқы беті - обратная сторона 
ценной бумаги 

бағалы көмек - помощь ценная 
бағалы салым - вклад ценный 
бағалы хат, құнды хат - ценное письмо 
бағалық бағдар - ориентир ценовой 
бағалық бойынша белгіленген баға - цена по ценнику 
бағалық болжам - прогноз ценовой 
бағалық реттеу - регулирование ценовое 
бағалық топшылама - предположение ценовое 
бағалық шартбелгі - шифр ценовой 
бағалық ынталандырма - стимул ценовой 
бағалық, баға анықтамалығы - ценник 
бағалық-номенклатура - номенклатура-ценник 
бағам айырмасы, бағамдағы айырма - курсовая 
разница 

бағам ауытқуларының бағаншалы диаграммасы - 
столбиковая диаграмма колебаний курса 

бағам белгілеу бөлімі - отдел котировок курсов 
бағам бойынша - по курсу 
бағам бойынша айырбастау - обмен по курсу, 
обменивать по курсу

бағам бойынша есептесу - расчет по курсу 
бағам бойынша залал - убытки по курсу 
бағам деңгейі - уровень курса 
бағам индексі - индекс курсов 
бағам қозғалысының бастапқы үрдісі - первичная 
тенденция движения курсов 

бағам маклері - маклер курсовой 
бағам тəуекелі - риск курсовой 
бағам төмендеген кезеңде сатып алу (биржада) - 
покупка в период понижения курсов 

бағам ысырабы, бағамдық шығасы - курсовая потеря 
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бағам, құн, нарық; бағыт; курс; медицинада: ем алу 
кезеңі - курс 

бағамға түзету - корректировка курса 
бағамдағы айырма, бағамдық айырма - разница 
курсовая 

бағамдағы қайшылық - курсовой перекос 
бағамдағы қиғаштық - перекос курсовой 
бағамдар арасындағы ресми айырма - официальная 
разница между курсами 

бағамдар кестесі - таблица курсов (курсовая) 
бағамдардағы айырмашылық - различие в курсах 
бағамдарды теңдестіру жүйесі - система выравнивания 
курсов 

бағамдардың дəйекті белгіленімі - последовательные 
котировки курсов 

бағамды белгілеу - установление курса, устанавливать 
курс 

бағамды жасанды түрде қолдау - искусственная 
поддержка курса, поддержка курса искусственно

бағамды икемді қолдау жүйесі - система гибкой 
поддержки курса 

бағамды қайта қарауға арналған сақтық қор - резерв 
для пересмотра курсов 

бағамды қолдау - поддержание курса 
бағамды қолдау мақсатымен сатып алу - покупки с 
целью поддержания курса 

бағамды қолдау үшін акциялар сатып алу туралы 
тапсырма - поручение о покупке акций для 
поддержания курса 

бағамды қолдау шарасы - мера поддержания курса 
бағамды құн - курсовая стоимость 
бағамды өзгертуден болатын шығасы - потери от 
изменения курса 

бағамды реттеу - регулирование курса 
бағамды тиянақтау - фиксация курса 
бағамды тіркеу - регистрация курса 
бағамды төмендету - понижать курс 
бағамды төмендету мақсатымен оған қысым жасау - 
оказывать давление на курс с целью его понижения 

бағамды төмендетуге тырысушылық - попытка 
понизить курс 

бағамды түсіру - сбивать курс 
бағамдық арбитраж - арбитраж курсовой 
бағамдық баға, нарықтық баға - цена курсовая 
бағамдық бюллетень - курсовой бюллетень 
бағамдық ескертпе - оговорка курсовая 
бағамдық залал - курсовой убыток 
бағамдық құн - стоимость курсовая 
бағамдық құнның төмендеуі - снижение курсовой 
стоимости 

бағамдық маклер - курсовой маклер 
бағамдық пайда - курсовая прибыль 
бағамдық табыс - курсовой доход 
бағамдық тəуекелдікті сақтандыру - страхование 
курсового риска 

бағамдық шығасы қатерін сақтандыру - страхование 
риска курсовых потерь 

бағамен кемсітушілік - ценовая дискриминация 

бағамен қолдау - поддержка ценовая 
бағамен реттеу, бағамен оңтайландыру, бағаны 
оңтайлы пайдалану - маневрирование ценами 

бағамен теңестіру қағидаты - принцип ценового 
выравнивания 

бағамнан ауытқу - отклонение от курса 
бағамнан жоғары - выше курса 
бағамнан төмен - ниже курса 
бағамның ауытқу шегі - предел колебаний курса 
бағамның ауытқуы - колебание курса 
бағамның барынша жоғары ауытқуы - максимальное 
колебание курса 

бағамның долларға қатынас бойынша көтерілуі - 
повышение курса по отношению к доллару 

бағамның ең төменгі ауытқуы - минимальное 
колебание курса 

бағамның еркін ауытқуы - свободное колебание курса 
бағамның жоғарылау үрдісі байқалатын нарық 

- рынок, на котором наблюдается тенденция к 
повышению курсов 

бағамның жоғарылауы мен құлдырауы көрсеткіші - 
показатель повышения и падения курсов 

бағамның жоғарылауына ойнау - играть на повышение 
курса 

бағамның көтерілу жəне құлдырау теориясы - теория 
повышения и падения курсов 

бағамның көтерілуі - повышение курса 
бағамның көтерілуі жəне құлдырауы - повышения и 
падения курсов 

бағамның көтерілуін пайдаланып алып-сатарлық 
жасау - спекуляция на повышении курсов 

бағамның күрт ауытқуы - резкое падение курса 
бағамның күрт төмендеуі - резкое снижение курса 
бағамның құбылмалылығы - волатильность курса 
бағамның құлдырауы - падение курса 
бағамның құлдырауын бағалау - оценка падения 
курсов 

бағамның құлдырауынан қорғау - защита от падения 
курса 

бағамның орнықтылығы - устойчивость курса 
бағамның өзгеру шегі - предел изменения курса 
бағамның өзгеруі - изменение курса 
бағамның өршітілуі - вздувание курсов 
бағамның өсуі - рост курса 
бағамның өсуіне қарай сатып алушы - покупатель по 
мере повышения курса 

бағамның тепе-теңдігі - равенство курсов 
бағамның төмендеу үрдісі байқалатын нарық - рынок, 
на котором наблюдается тенденция к снижению курсов 

бағамның төмендеуі - понижение курса 
бағамның төмендеуі - снижение курса 
бағамның шарықтатылуы - взвинчивание курса 
бағамы ауыспалы префакция - префакция с 
переменным курсом 

бағамы ауытқымалы валютаның бағасын белгілеу 
- производить котировку валюты с колеблющимся 
курсом 

бағамы белгіленбейтін - некотирующийся 
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бағамы көтеріңкі - с завышенным курсом 
бағамы құбылмалы облигация - облигация с 
плавающим курсом 

бағамы құбылмалы префакция - префакция с 
плавающим курсом 

бағамы құлдыраушы - с падающим курсом 
бағамы мəжбүрлі ақша - деньги с принудительным 
курсом 

бағамы төмендеу үстіндегі нарық - рынок со 
снижающимися курсами 

баған, графа, сызық жол - графа
баған, тұрынтақ - стойка 
бағана - колонка
бағаналарға бөліктелген бухгалтерлік журнал - 
разбитый на колонки бухгалтерский журнал 

бағаналы диаграмма - столбиковая диаграмма 
бағанама бойынша белгіленген баға - цена по 
прейскуранту 

бағанамалық баға - прейскурантная цена 
бағанша - столбец 
бағаны “дендеп ену бағасы” деген əдіс бойынша 
белгілеу - установление цены по методу “цена 
проникновения” 

бағаны “шығын плюс” деген əдіс бойынша белгілеу - 
установление цены по методу “издержки плюс” 

бағаны анықтау - определение цены 
бағаны арттырудың белгіленген шегі - установленный 
предел повышения цен 

бағаны аумақтық саралау - территориальное 
дифференцирование цен 

бағаны бағалау - оценка цены 
бағаны бақылау - контроль цен (ценовой) 
бағаны бақылау органдары - органы контроля над 
ценами 

бағаны бейімдеу үлгісі - модель адаптации цен 
бағаны белгілеу - котирование цен 
бағаны белгілеу үдерісі - процесс установления цены 
бағаны белгілі бір деңгейде тиянақтау (тіркеу) - 
фиксация цены на определенном уровне 

бағаны белгілі бір деңгейде ұстау - поддержка цен на 
определенном уровне 

бағаны болжау - ожидания ценовые, прогнозирование 
цен

бағаны босату - отпускать цены 
бағаны бөлу - разбивка цены 
бағаны бұрмалау - искажение цен 
бағаны дөңгелектеу - округление цен 
бағаны əдейі төмендету - искусственное занижение цены 
бағаны есептеу, баға есебі - расчет цены 
бағаны жариялау - опубликовывание цен, объявлять 
цену

бағаны жоғарылату - повышать цену 
бағаны индекстеу - индексация цен 
бағаны қадағалау - отслеживание цен 
бағаны қайта есептеу - пересчет цен 
бағаны қайта қарау - 
бағаны қайта қарау туралы ескертпе - оговорка о 
пересмотре цены 

бағаны қайта қарау туралы тармақ - пункт о 
пересмотре цены 

бағаны қайта қарау формуласы - формула пересмотра 
цен 

бағаны қайта реттеу - дерегулирование цен 
бағаны қалпына келтіру - восстановление цены 
бағаны қаражаттандыру - субсидирование цен 
бағаны келісу - согласование цен 
бағаны кепілдікті ету, бағаға кепілдік беру, бағаны 
кепілдендіру - гарантирование цен 

бағаны қолдау - ценовая поддержка, поддержание цен, 
поддержка цен

бағаны қолдау бағдарламасы - программа 
поддержания цен 

бағаны қолдау саясаты - политика поддержания цен 
“бағаны көбігін қалқу” деген əдіс бойынша белгілеу - 
установление цены по методу “снять пенки” 

бағаны көрсету - указание цены 
бағаны көтеру - завышение цен, поднятие цен, 
поднимать цену

бағаны көтеру жағына қайта қарау - пересмотр цен в 
сторону повышения 

бағаны көтеру туралы тармақ - пункт о повышении 
цены 

бағаны көтеру факторы - фактор повышения цен 
“бағаны көшбасшының соңынан ер” деген əдіс 
бойынша белгілеу - установление цены по методу 
“следуй за лидером” 

бағаны күні бұрын анықтау - заблаговременное 
определение цены 

бағаны мағлұмдау - декларирование цен 
бағаны маусымдық саралау - сезонное 
дифференцирование цен 

бағаны мемлекеттік реттеу - государственное 
регулирование цен

бағаны нығайту - укрепление цен 
бағаны өзгертудің негізділігі - обоснованность 
изменения цены 

бағаны өсіру факторы - фактор повышения цены 
бағаны өсіру шарттары туралы ескертпе, бағаны 
көтеру шарттары туралы ескертпе - оговорка об 
условиях повышения цен 

бағаны растау - подтверждение цены 
бағаны реттеу - регулирование цен, упорядочение цен, 
урегулирование цен

бағаны реттеу жүйесі - система регулирования цен 
бағаны реттеу саясаты - политика регулирования цен 
бағаны реттеу тетігі - механизм регулирования цен 
бағаны сақтау - сохранение цен 
бағаны салғастыру - сопоставление цен 
бағаны салыстыру - сравнивание цены 
бағаны саралау - дифференциация цен, 
дифференцирование цен

бағаны саудаласып кеміту, бағаны түсіруге саудаласу 
- уторговывание цены 

бағаны саудаласып түсіру - утаптывание цены 
бағаны сұраныс пен ұсыныс белгілейтін нарық - 
рынок, на котором цены устанавливаются спросом и 
предложением 
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бағаны теңдестіру - уравнивание цен 
бағаны теңестіру - выравнивание цен 
бағаны тиянақтау (тіркеу) - фиксирование цен, 
фиксация цен 

бағаны тиянақтау тəсілі - способ фиксации цен 
бағаны тіркеу - регистрация цен 
бағаны тіркеу туралы келісім - соглашение о 
фиксировании цены 

бағаны төмендету - занижение цены, понижать цену, 
снижать цену

бағаны төмендету жағына қайта қарау - пересмотр 
цен в сторону понижения 

бағаны төмендету факторы - фактор снижения цены 
бағаны төмендету шарттары туралы ескертпе, 
бағаны түсіру шарттары туралы ескертпе - оговорка 
об условиях снижения цен 

бағаны түзету - коррекция цен, поправка цены
бағаны түсіру - сбивание цен 
бағаны тұрақтандыру - стабилизация цен 
бағаны шарықтату - взвинчивание цен, накручивание 
цены

бағаны шектеу - ограничение цен, ограничивать цену
бағаны ырықтандыру - либерализация цен 
бағаның ақырғы деңгейі - крайний уровень цен 
бағаның арасалмағы - соотношение цен 
бағаның арнаулы ұсынысы, арнаулы баға ұсынысы - 
специальное предложение цены 

бағаның ауқымы - размах цен 
бағаның ауыспалы айырмасы - переменная разница 
цен 

бағаның ауытқу лимиті - лимит колебаний цен 
бағаның ауытқу шегі - предел колебания цены 
бағаның ауытқуы - колебание цен(ы), отклонение цен
бағаның ауытқуы жойылатын - с устранением 
колебаний цен 

бағаның ауытқуы туралы тармақ - пункт о колебании 
цен 

бағаның ауытқуын жою - элиминация колебаний цен 
бағаның ауытқуын күшейту - усиливать колебания цен 
бағаның барынша өзгеруі - максимальное изменение 
цены 

бағаның барынша төмен 8рауалы өзгеруі - 
минимально допустимое изменение цены 

бағаның баяу бейімделуі - медленное приспособление 
цен 

бағаның баяу төмендеуі - медленное понижение цены 
бағаның белгілі бір деңгейін қамтамасыз ету - 
обеспечить определенный уровень цены 

бағаның белгілі бір деңгейін мерзімді мəміленің 
көмегімен қамтамасыз ету - обеспечить 
определенный уровень цены с помощью срочной 
сделки 

бағаның бірте-бірте өсуі - эскалация цен 
бағаның болжалды деңгейі - ожидаемый уровень цен 
бағаның бөлшек сауда индексі - розничный индекс цен 
бағаның даму үрдісі - тенденция развития цен 
бағаның деңгейлес қозғалысы - горизонтальное 
движение цен 

бағаның ең төмен деңгейі - минимальный уровень цен, 
самый низкий уровень цен(ы)

бағаның есесін толтыру - возмещение цены 
бағаның жалпы деңгейі - общий уровень цен 
бағаның жалпы деңгейінің көтерілуі - повышение 
общего уровня цен 

бағаның жалпы деңгейінің төмендеуі - снижение 
общего уровня цен 

бағаның жоғарғы шегін белгілеу - установление 
потолка цен 

бағаның жоғарылама үрдісі - повышательная 
тенденция цен 

бағаның икемділігі - эластичность цен (ценовая) 
бағаның икемсіздігі - негибкость цен 
бағаның кері қозғалысы - обратное движение цены 
бағаның қолайлылығы - приемлемость цены 
бағаның қолайсыз қозғалысынан қорғалмаған - не 
защищенный от неблагоприятного движения цен 

бағаның көтерілу үрдісі - тенденция к повышению цен 
бағаның көтерілуі - повышение цен(ы) 
бағаның көтерілуі туралы ескертпе - оговорка о 
повышении цены 

бағаның көтерілуін пайдаланып алып-сатарлық 
жасау - спекуляция на повышении цен 

бағаның күн сайынғы өзгеру шегі - предел 
ежедневного изменения цены 

бағаның күндізгі ауқымы - дневной размах цен 
бағаның күндізгі өзгеруінің белгіленген шегі - 
установленные пределы дневного изменения цен 

бағаның күрт ауытқуы - резкие колебания цен 
бағаның күрт жоғарылауы - резкое повышение цен 
бағаның күрт құлдырауы - резкое падение цен 
бағаның күрт өсуі - резкий рост цен 
бағаның күрт секіруі - резкий скачок цен 
бағаның күрт төмендеуі - резкое снижение цен 
бағаның күрт төмендеуін болжау - ожидания резкого 
падения цен 

бағаның күтпеген жерден ауытқуы - неожиданное 
колебание цен 

бағаның құбылуы - движение цен 
бағаның құлауы - обвал цен 
бағаның құлдилауы - движение цен вниз 
бағаның құлдырауы - падать в цене 
бағаның құлдырауы салдарынан келтірілген залал - 
убытки в результате падения цен 

бағаның құлдырауы туралы 3ескертпе - оговорка о 
падении цен 

бағаның құннан ауытқуы - отклонение цены от 
стоимости 

бағаның құралу жүйесі - система ценообразования 
бағаның құралуы, баға құралымы, бағаның 
түзілуі, баға қою, баға белгілеу, баға белгіленімі - 
ценообразование 

бағаның маусымдық ауытқуы - сезонные колебания 
цен 

бағаның немесе бағамның күтпеген жерден 
жоғарылауы (көтерілуі) - неожиданное повышение 
цен или курсов 
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бағаның ойдағы орнықтылығы - подразумеваемая 
неустойчивость цены 

бағаның орнықсыздығы - неустойчивость цен 
бағаның орнықты деңгейін ұстап тұру - поддержка 
устойчивого уровня цен 

бағаның орнықтылығы - устойчивость цен 
бағаның өзгергіштігі - изменчивость цены 
бағаның өзгеріп тұратын жағдайларға бейімделуі - 
приспособление цен к меняющимся условиям 

бағаның өзгертілуіне түзету енгізу - поправка на 
изменение цен 

бағаның өзгеру жылдамдығы - скорость изменения цен 
бағаның өзгеру үрдісі - тенденция изменения цен(ы) 
бағаның өзгеру шегі - предел изменения цены 
бағаның өзгеруі - изменение цен(ы) 
бағаның өзгеруі туралы тармақ - пункт об изменении 
цены 

бағаның өзгеруін болжау - ожидание изменения цен 
бағаның өзгеруіне сезімтал - чувствительный к 
изменению цены 

бағаның өздігінен өзгеруі - техническое изменение цен 
бағаның өрлеуі - движение цен вверх 
бағаның өсу қарқындылығы - интенсивность роста 
цен 

бағаның өсу үрдісі - тенденция роста цен 
бағаның өсуі - рост цен (ценовой), увеличение цен
бағаның өсуін баяулату - замедление роста цен 
бағаның өсуін тежеу - сдерживание роста цен 
бағаның өсуіне байланысты үстеме - надбавка в связи 
с повышением цен 

бағаның өсуіне қарсы əрекет - противодействие росту 
цен 

бағаның өсуінің есесін өтеу - покрытие увеличения 
цены 

бағаның рауалы ауытқу шегі - предел допустимого 
колебания цены 

бағаның реттеушілік атқарымы - регулирующая 
функция цены 

бағаның салыстырмалы өзгеруі - относительная цена 
бағаның секіруі - скачок цен 
бағаның сөзсіз өзгеруі - неизбежное изменение цены 
бағаның тепе-теңдігі - паритет цен 
бағаның тиімділікке қатынасы - отношение цены к 
эффективности 

бағаның тоғыспалы бейімделгіштігі - перекрестная 
эластичность цен 

бағаның төмен белгіленуі (акциялар туралы) - низко 
котироваться 

бағаның төмендеме деңгейі - снижающийся уровень цен 
бағаның төмендеу шегі - предел понижения цен 
бағаның төмендеуге беталысы - тенденция к 
понижению цен 

бағаның төмендеуі туралы ескертпе - оговорка о 
понижении цены 

бағаның төмендеуі, бағаның құлдырауы - понижение 
цен(ы), падение цен, снижение цен

бағаның төмендеуін тоқтату - прекращение снижения 
цен 

бағаның тұрақсыздығы - нестабильность цен 
бағаның тұрақсыздығын есепке ала отырып 
зейнетақыны түзету - корректировка пенсии с учетом 
колебаний цен 

бағаның тұрақтануға беталысы - тенденция к 
стабилизации цен 

бағаның тұрақты деңгейі - стабильный уровень цен 
бағаның тұрақтылығы - стабильность цен (ценовая) 
бағаның ықыластандырғыш атқарымы - 
побудительная функция цены 

баға-пайда қатынасы - отношение цена-прибыль 
бағасы ауытқымалы нарық - рынок с колеблющимися 
ценами 

бағасы белгіленбейтін акциялар - некотируемые акции 
бағасы белгіленбейтін бағалы қағаздар - 
некотируемые ценные бумаги 

бағасы белгіленетін (биржада) - котирующийся 
бағасы белгіленетін бағалы қағаз - котируемая ценная 
бумага 

бағасы бұрынғы мəміленің бағасынан төмен бағалы 
қағаздармен уақыты бойынша соңғы мəміле - 
последняя по времени сделка с ценными бумагами по 
цене ниже цены предыдущей сделки 

бағасы жазылған заттаңба - этикетка с ценой 
бағасы көрсетілген құлақша қағаз - ярлык с указанием 
цены 

бағасы көрсетілген тізімдеме - каталог с ценами 
бағасы көтерілу - повышение в цене, подниматься в 
цене

бағасы көтеріңкі - с завышенной оценкой 
бағасы құлдырау - падение в цене 
“бағасы төмендетілмесін” - “не снижать” 
бағасы төмендеу - понижение в цене 
бағасы тұрақты нарық - рынок с устойчивыми ценами 
бағасын арзандатып жаппай сату - распродажа с 
уценкой 

бағасын асыру - перебивать цену 
бағасын атау - называть цену 
бағасын доллармен көрсету - указывание цены в 
долларах 

бағасын көрсету - указывание цены 
бағасын түзету - поправка в цене 
бағасына өткізу - реализация цены 
бағасынан асып түсу, бағаның асып түсуі - 
превышение цены 

бағдар - ориентир
бағдар, бағдарлану - ориентация
бағдардан жаңылу, бағдардан адасу - дезориентация
бағдарлама - программа 
бағдарлама директоры - директор программы 
бағдарлама жасау - составление программы 
бағдарлама жетекшісі - руководитель программы 
бағдарлама жүйесі - система программная 
бағдарлама қатесі - ошибка программы 
бағдарлама кезеңі - цикл программы 
бағдарлама менеджері - менеджер программы 
бағдарлама ұсыну - предложение программы 
бағдарламадағы өзгеріс - изменение в программе 
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бағдарламалар пакеті - пакет программ 
бағдарламаларды ауыстыру - переключение программ 
бағдарламалау - программирование, запрограммировать 
бағдарламалау жүйесі - система программирования 
бағдарламалау қатесі - ошибка программирования 
бағдарламалау міндеті - задача программирования 
бағдарламалау тілі - язык программирования 
бағдарламалау үлгісі - модель программирования 
бағдарламалауды автоматтандыру - автоматизация 
программирования 

бағдарламалы - программно 
бағдарламалық - программный 
бағдарламалық басқару - управление программное 
бағдарламалық жабдық - оборудование программное 
бағдарламалық жоспарлау - планирование 
программное 

бағдарламалық қамсыздандыруды əзірлеу - 
разработка программного обеспечения 

бағдарламалық қамтамасыз ету - программное 
обеспечение 

бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу - 
тестирование программного обеспечения 

бағдарламалық құжат - документ программный 
бағдарламалық мəлімдеме - заявление программное 
бағдарламалық сауда - программная торговля 
бағдарламалық үлгі - модель программная 
бағдарламалық-мақсатты əдіс - метод программно-
целевой 

бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру - 
программно-целевое финансирование 

бағдарламаны анықтау - определение программы 
бағдарламаны бекіту - утверждение программы 
бағдарламаны дайындау - подготовка программы 
бағдарламаны əзірлеу - разработка программы 
бағдарламаны іске асыру - реализация программы 
бағдарламаны қайта қарау - пересмотр программы 
бағдарламаны қаржыландыру - финансирование 
программы 

бағдарламаны келісу - согласование программы 
бағдарламаны қолдау - поддержка программы 
бағдарламаны орындау - выполнение программы 
бағдарламаның аяқталуы - завершение программы 
бағдарламаның орындалу барысы - ход выполнения 
программы 

бағдарламаның өзгеруі - изменение программы 
бағдарланған - ориентированный 
бағдарлау - ориентирование 
бағдарлы анықтама - справка-ориентировка 
бағдарлы бағалау - оценка ориентировочная 
бағдарлы тариф - ориентировочный тариф
бағдарлық - ориентировочный 
бағдарлық баға - ориентировочная цена 
бағыну - подчинение 
бағыныстылық - иерархия
бағыныстылық, бағыныштылық - подчиненность 
бағынышты орган - орган подотчетный 
бағыныштылық нысаны - форма подчинения 
бағыт коды - код направления 

бағыт, бағдар; жолдама - направление
бағыттама кабель - стрелочный кабель 
бағыттар бойынша сұрыптау - сортировка по 
маршрутам

бағыттар бойынша топтастыру - группировка по 
направлениям

бағыттау жоспары, бағыттама жоспары - план 
направления

бағыттау тəсілі, жолдау тəсілі - способ направления
бағыттау, жетекшілік ету - курировать
бағыттаушы несие желісі - направляющая кредитная 
линия 

баж алымы - пошлинный сбор 
баж алымы алынатын импорт - импорт, облагаемый 
пошлиной 

баж алымы мөлшерін анықтау - определение размера 
пошлины 

баж алымы салынатын - облагаемый пошлиной 
баж алымын есептеу кестесі - таблица начисления 
пошлин 

баж алымын жою - отмена пошлины 
баж алымын төлеп жеткізу - поставка с оплатой 
пошлины 

баж алымын төлеу - плата пошлины 
баж алымынан босату - освобождение от пошлины 
баж алымынан тазарту - очищение от пошлины 
баж маркалары - пошлинные марки 
баж мөлшері - размер пошлины 
баж салығын салу - обложение пошлиной 
баж салығын төлеуден босату - освобождение от 
уплаты пошлин 

баж салынуға тиісті - подлежащий обложению 
пошлиной 

баж төлеу - уплата пошлины 
баж, баж алымы - пошлина 
баждар мен салықтарды алдын ала төлеу - 
предварительная оплата пошлин и налогов 

баждар мен салықтарды төлеу - оплата пошлин и 
налогов 

бажды есептеу - исчисление пошлин 
баждың мөлшерлемесін төмендету - снижение ставки 
пошлины 

бажсыз - беспошлинный
бажсыз аймақ - зона беспошлинная 
бажсыз əкелім - беспошлинный ввоз 
бажсыз жөнелтімдер - беспошлинное отправление
бажсыз қаражат аударымы - беспошлинный перевод 
средств 

бажсыз сауда дүкені - магазин беспошлинной торговли 
бажсыз сауда‚ баж салынбайтын сауда - торговля 
беспошлинная 

бажсыз экспорт - экспорт беспошлинный 
база, негіз - база
базалық активтер - базовые активы 
базалық баға - цена базовая 
базалық валюта - базовая валюта 
базалық жыл - базовый год 
базалық индексті ауыстыру - смена базового индекса 
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базалық капитал - капитал базовый 
базалық кезең - базовый период 
базалық қор - фонд базовый, запас базовый
базалық мөлшерлеме, негізді мөлшерлеме - ставка 
базовая 

базалық пайда, негізді пайда - прибыль базовая 
базалық технология - технология базовая 
базалық үдеріс - процесс базовый 
базалық үлгі - модель базовая 
базардағы бағаның жай-күйі - состояние цен на рынке 
BASE жүйесі орталығы - центр системы BASE 
BASEI жүйесіндегі “белсенділік файлы” - “файл 
активности” в системе BASEI 

базис - базис 
базистік айырбас - своп базисный 
базистік арбитраж - арбитраж базисный 
базистік баға - базисная цена 
базистік баға индексі - базисный индекс цен 
базистік бағдарлама - программа базисная 
базистік валюта - валюта базисная 
базистік əдіс - базисный метод 
базистік жеткізілім - поставка базисная 
базистік жыл - базисный год 
базистік қазынашылық міндеттемелер - базисные 
казначейские обязательства 

базистік кезең - период базисный 
базистік көрсеткіш - показатель базисный 
базистік күн - базисный день 
базистік мөлшерлеме - базисная ставка
базистік мөлшерлер - размеры базисные 
базистік облигация - облигация базисная 
базистік пайда - прибыль базисная 
базистік пункт, базистік байна, түпнегіздік байна - 
пункт базисный 

базистік теңгерім - базисный баланс 
базистік тəуекел - риск базисный 
базистік төлем теңгерімі - базисный платежный баланс 
базистік ұсыныс - предложение базисное 
базистік шама - величина базисная 
базистік шарт - условие базисное 
байқағыш, зерек - наблюдательный
байқағыштық - наблюдательность 
байқау - смотр
байқау кезеңі - период наблюдения 
байқау кеңесі, қадағалау кеңесі - совет наблюдательный 
байқау құжаттамасы - конкурсная документация
байқаудан тыс - внеконкурсный
байқаушы орган - орган наблюдательный 
байқаушылық кеңес - наблюдательный совет
байлам, байлама - перевязь
байланбаған гранттар - несвязанные гранты 
байланған кредит - связанный кредит 
байланыс - связь 
байланыс арнасы - канал связи 
байланыс бөлімшесі - отделение связи
байланыс жабдығы мен арналарын пайдалану 
коэффициенті - коэффициент использования 
оборудования и каналов связи 

байланыс желісі - линия связи
байланыс жəне дабыл кезекшісі - дежурный по связи и 
сигнализации

байланыс жəне хабарлау құралдары - средства связи и 
оповещения

байланыс жүйесі - система связи 
байланыс ісмері - мастер связи 
байланыс карточкасы - карточка связи 
байланыс құпиясы (хат жазысу, телефонмен 
сөйлесу жəне өзге хабарлар құпиясы) - тайна 
связи (переписки, телефонных переговоров и иных 
сообщений) 

байланыс құралдары - средства связи
байланыс құралдарын пайдалану коэффициенті - 
коэффициент использования средств связи 

байланыс қызметтерінің алуан түрлерін көрсететін 
аралас пошта мекемесі - смешанное почтовое 
учреждение с различными видами услуг связи

байланыс операторлары - операторы связи 
байланыс орнату - установление контактов 
байланыс орталығы - центр связи 
байланыс саласындағы өңірлік достастық - 
региональное содружество в области связи (РСС)

байланыс тарифі - тариф связи 
байланыс телефоны - контактный телефон
байланыс торабы - узел связи
байланыс ұйымдары көрсететін қызметтен түскен 
табыс - доходы от услуг организаций связи 

байланыс, түйісу, қарым-қатынас - контакт 
байланысқан акция - связанная акция 
байланысқан несие - связанная ссуда 
байланысқан сату - связанные продажи 
байланыстағы тұлға - лицо контактное 
байланыстарды қолдау - поддерживание связей 
байланыстарды ұлғайту - расширение связей 
байланысты қолдау - поддержка контактов 
байланысты нығайту - укрепление контактов, 
укрепление связей

байланысты тараптар‚ байланыстырылған тараптар 
- связанные стороны 

байланыстыру, үйлестіру - увязка 
байланыстырылған грант туралы келісім - 
соглашение о связанном гранте 

байланыстырылған кеден тарифі - связанный 
таможенный тариф 

“байланыстырылған” қаржы кредиті - “связанный” 
финансовый кредит 

байланыстырылған несие - ссуда связанная 
байланыстырылған нұсқау - cвязанное указание 
“байланыстырылған” сақтандыру сомасы - 

“связанная” страховая сумма 
байланысу - сообщаться 
байлық нəтижесі, байлық əсері - эффект богатства 
байлықты ақшалай нысанда сақтау - хранить 
богатство в денежной форме 

байлықты біріктіру - объединение богатств 
байлықты ысырап ету - растрата богатства 
байыпты, салиқалы - респектабельный
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байыптылық - здравомыслие
бакалавр - бакалавр
бактериологиялық қару - бактериологическое оружие
бактериологиялық құрам - состав бактериологический
бақ, талай - фортуна 
бақыланатын ақша айналысы - контролируемое 
денежное обращение 

бақыланатын кредит - контролируемый кредит 
бақыланатын үдеріс - процесс контролируемый 
бақыланбалы валюта бағамы - контролируемый 
валютный курс 

бақыланбалы делдалдық шот - контролируемый 
брокерский счет 

бақыланбалы жеткізім, бақыланатын жеткізім - 
контролируемая поставка 

бақыланбалы инфляция - контролируемая инфляция 
бақыланбалы нарық - рынок контролируемый 
бақыланбалы шығын - контролируемые затраты 
бақыланып жеткізілетін жөнелтім - отправление с 
контролируемой доставкой

бақылап жөнелту - контрольное отправление 
бақылау - контроль 
бақылау бекеті - контрольный пункт 
бақылау белгісі - знак контроля, контрольный знак, 
отметка контрольная

бақылау бланкі - контрольный бланк 
бақылау бөлімі - отдел контроля (контрольный) 
бақылау данасы - экземпляр контрольный 
бақылау деректері - данные контрольные 
бақылау əдісі - метод контроля 
бақылау əдістемесі - методика контроля 
бақылау жүйесі - система контроля 
бақылау жүргізу туралы есептеме - отчет о проведении 
контроля 

бақылау журналы - контрольный журнал
бақылау ісі - дело наблюдательное
бақылау іс-шаралары - мероприятия контрольные 
бақылау қағазы - контрольный лист
бақылау кезеңі - период контроля 
бақылау комитеті - комитет контрольный 
бақылау көшірме - копия контрольная 
бақылау құқығы - право контроля 
бақылау құралдары - средства контроля 
бақылау қызметі - служба контроля 
бақылау мақсатында хат жазысу - контрольная 
переписка

бақылау мерзімі - контрольные сроки
бақылау міндеті - задача контрольная 
бақылау нарығы - рынок контрольный 
бақылау нүктесі - точка контрольная 
бақылау органдары - органы контроля (контрольные)
бақылау орнату - установление контроля 
бақылау пакеттерінің нарығы - рынок контрольных 
пакетов 

бақылау палатасы - палата контрольная 
бақылау парағы - лист контрольный 
бақылау парақшасы - контрольный листок 
бақылау рəсімі - процедура контроля 

бақылау сараптамасы - экспертиза контрольная 
бақылау сұлбасы - отпечаток контрольный
бақылау таңбасы - метка контрольная 
бақылау таразысы - контрольные весы 
бақылау тексеруі - обследование контрольное, проверка 
контрольная

бақылау технологиясы - технология контроля 
бақылау тізбесі - перечень контрольный 
бақылау тізімдемесі - ведомость контрольная 
бақылау туралы келісім - соглашение о контроле 
бақылау түрі - вид контроля 
бақылау цифрлары - цифры контрольные 
бақылау шоты - контрольный счет 
бақылау эксперименті - эксперимент контрольный 
бақылау-анықтама қызметі - контрольно-справочная 
служба

бақылау-анықтама тобы - контрольно-справочная 
группа

бақылау-аудару мөрі - контрольно-переводная печать
бақылауға алу - взять под контроль,   
проконтролировать

бақылауға алуға беру - передача под контроль 
бақылауға алынбайтын табыс - неконтролируемые 
доходы 

бақылауға алынбайтын факторлар - 
неконтролируемые факторы 

бақылауға алынсын - взять на контроль
бақылауға жұмсалған қосымша шығыс - 
дополнительные расходы на контроль

бақылауға жұмсалған шығыс - расходы на контроль
бақылауда болатын жүктер - подконтрольные грузы
бақылаудағы бөлімше - подразделение подконтрольное 
бақылаудағы шот - подконтрольный счет 
бақылаудағы, бақылауға алынған, бақылауда 
болатын - подконтрольный

бақылаудан алу - снятие с контроля
бақылаудан түскен пайда - прибыль от контроля 
бақылаудан шығу - выход из-под контроля 
бақылауды алып тастау - отмена контроля 
бақылауды жүзеге асыру - осуществление контроля 
бақылауды қатайту - ужесточение контроля 
бақылауды күшейту - усиление контроля 
бақылаудың бəсеңдеуі - ослабление контроля 
бақылау-есеп палатасы - контрольно-счетная палата 
бақылау-жол парағы - контрольно-путировочный лист
бақылау-кассалық аппараты - контрольно-кассовый 
аппарат 

бақылау-құрастыру үстелі - стол контрольно-
монтажный 

бақылау-сұрыптау кестесі - контрольно-сортировочная 
таблица

бақылаусыз - бесконтрольный 
бақылаусыздық - бесконтрольность 
бақылау-тексеру жұмысы - контрольно-ревизионная 
работа

бақылау-тексеру жұмысы бойынша есеп-қисап 
беру мерзімі - срок представления отчетности по 
контрольно-ревизионной работе 
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бақылау-тексеру жұмысы бойынша есеп-қисап 
нысаны - форма отчетности по контрольно-
ревизионной работе 

бақылаушы - контролер 
бақылаушы кассир - кассир-контролер 
бақылаушы қызметкерлер - персонал 
контролирующий 

бақылаушы орган - орган контролирующий 
бақылаушы ретінде - в качестве контролера 
бақылаушы тұлға - контролирующее лицо
бақылаушы ұйым - организация контролирующая 
бақылаушы шот - счет контролирующий 
бақылаушы-бас бухгалтердің орынбасары - 
заместитель главного бухгалтера-контролера 

бақылаушы-бухгалтер - бухгалтер-контролер 
бақылаушы-есепші - счетовод-контролер 
бақылаушы-қаржыгер - финансист-контролер 
бақылаушылардың қатысуы - присутствие 
наблюдателей 

бақылаушы-нұсқаушы - инструктор-контролер 
бақылаушының сұрау салуы - запрос контролера 
бақылаушы-тексеруші - контролер-ревизор 
бақылауыш-өлшеуіш аспап - контролно-
измерительный прибор 

балабақша - детский сад 
балама - альтернатива
балама алынды (тратта мəтінінде) - эквивалент 
получен 

балама құн - стоимость альтернативная 
балама ұсыныс - предложение альтернативы 
баламалы (барлық жағынан тең) - эквивалентный 
баламалы айырбас - обмен эквивалентный 
баламалы айырбас - эквивалентная замена 
баламалы ауыстырым - замена эквивалентная 
баламалы баға - альтернативная цена, цена 
эквивалентная

баламалы бағдарлама - программа альтернативная 
баламалы бірлік, баламалы өлшем - единица 
эквивалентная 

баламалы бұйрық - приказ альтернативный 
баламалы жайғасым - позиция эквивалентная 
баламалы жорамал - альтернативная гипотеза 
баламалы құн - стоимость эквивалентная 
баламалы міндеттеме - альтернативное обязательство 
баламалы міндеттеме - обязательство альтернативное 
баламалы мүмкіндік - возможность альтернативная 
баламалы негіз - источник альтернативный 
баламалы пайыздық мөлшерлеме - альтернативная 
процентная ставка 

баламалы сома - эквивалентная сумма 
баламалы теңгерім - альтернативный баланс 
баламалы технология - технология альтернативная 
баламалы ұсыныс - альтернативное предложение 
баламалы чек - чек альтернативный 
баламалы шешім - решение альтернативное 
баламалылық - эквивалентность 
баламасыз айырбас - неэквивалентный обмен 
баламынан жоғары - выше паритета 

балғын кезеңдегі қаржыландыру - финансирование 
ясельное 

балл - балл
балмен бағалау - оценка в баллах 
Балтық елдерінің пошта одағы - Почтовый союз 
балтийских стран (ПСБ)

бандероль, сауқаттама - бандероль
бандероль алымы - сбор бандерольный 
бандерольдік алым - бандерольный сбор 
бандерольмен жолдау - посылать бандеролью 
бандерольмен салып жіберу - пересылка бандеролью 
банк - банк 
банк автоматына арналған карточка - карточка для 
банковского автомата 

банк аккредитиві - аккредитив банка (банковский) 
банк ақпараты - информация банковская 
банк ақпаратын кодтау - кодирование банковской 
информации 

банк активтері - банковские активы 
банк активтерін бағалау - оценка банковских      
активов 

банк активтерінің табыстылығы - доходность 
банковских активов

банк акцептерінің нарығы - рынок банковских 
акцептов 

банк алған аударым - перевод, полученный банком 
банк алымы - банковский сбор 
банк аралық ақпарат - межбанковская информация 
банк аралық ақша аударымы жүйесі - межбанковская 
система переводов денег 

банк аралық ақша есебі, банк аралық ақшалай есеп 
айырысу - межбанковские денежные расчеты 

банк аралық ақшалай есеп айырысу жүйесі - система 
межбанковских денежных расчетов 

банк аралық аударма - межбанковский перевод 
банк аралық аударма құжат - межбанковский 
переводный документ 

банк аралық аударым - перевод межбанковский 
банк аралық валюта бағамы - межбанковский 
валютный курс 

банк аралық валюта биржасы - межбанковская 
валютная биржа 

банк аралық валюта нарығы - межбанковский 
валютный рынок 

банк аралық депозит - межбанковский депозит 
банк аралық депозиттер нарығы - рынок 
межбанковских депозитов 

банк аралық есеп айырысу - межбанковские расчеты 
банк аралық есеп айырысу - расчеты межбанковские 
банк аралық карточка - карточка межбанковская 
банк аралық келісім - межбанковское соглашение 
банк аралық клиринг - клиринг межбанковский 
банк аралық клирингідегі төлем - платеж в 
межбанковском клиринге 

банк аралық клирингке қатысушы - участник 
межбанковского клиринга 

банк аралық компьютерлік бюро - межбанковское 
компьютерное бюро 
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банк аралық компьютерлік коммуникациялар жүйе-
сі, банк аралық компьютерлік қатысым жүйесі - 
межбанковская система компьютерных коммуникаций 

банк аралық қор - межбанковский фонд 
банк аралық корреспонденттік қатынастардағы 
тəуекел - риск в межбанковских корреспондентских 
отношениях 

банк аралық кредит - кредит межбанковский 
банк аралық кредиттер бойынша міндеттемелер - 
обязательства по межбанковским кредитам 

банк аралық кредиттік нарық - межбанковский 
кредитный рынок 

банк аралық мөлшерлеме - ставка межбанковская 
банк аралық нарық - межбанковский рынок 
банк аралық нарық арқылы - через межбанковский 
рынок 

банк аралық несие - межбанковская ссуда 
банк аралық несиелендіру - кредитование 
межбанковское 

банк аралық несиелендіру нарығы - рынок 
межбанковского кредитования 

банк аралық операциялар бойынша пайыздық 
мөлшерлеме - процентная ставка по межбанковским 
операциям 

банк аралық операциялар нарығы - рынок 
межбанковских операций 

банк аралық пайыз мөлшерлемесі - межбанковская 
ставка процента, межбанковская процентная ставка

банк аралық пластикалық карточка - межбанковская 
пластиковая карточка 

банк аралық электрондық клирингілік есеп айырысу 
жүйесі (ЧИПС) - система межбанковских электронных 
клиринговых расчетов (ЧИПС) 

банк арқылы аудару - перевод через банк 
банк арқылы қаржыландыру - финансирование через 
банки 

банк арқылы салып жіберу - пересылка через банк 
банк арқылы төлеу - плата через банк, платить через 
банк, платеж через банк

банк аударымдарын жүзеге асыру - осуществление 
банковских переводов 

банк аударымы нысанында есеп айырысу - 
производить расчет в форме банковского перевода 

банк аударымы нысанындағы есеп - расчет в форме 
банковского перевода 

банк аударымы нысанындағы төлем - платеж в форме 
банковского перевода 

банк аударымы, банктің ақша аударуы - банковский 
перевод 

банк аударымын есептеу - учет перевода банком 
банк аударымының инкассосы - инкассо банковского 
перевода 

банк аудиті үшін өткізілетін тендер - тендер за аудит 
банка 

банк аясынан тыс резиденттер - резиденты вне 
банковской сферы 

банк аясындағы тапқырлық - предприимчивость в 
банковской сфере 

банк бақылаушысы - контролер банка 
банк бақылауы - контроль банка, банковский контроль 
банк бақылауын күшейту - усиление банковского 
надзора 

банк бақылауының ерекшеліктері - особенности 
банковского контроля 

банк бақылауының нысаны - форма банковского 
контроля 

банк банкноты - банкнота банка 
банк басқаратын сенім-қоры - управляемый банком 
траст-фонд 

банк басқармасы - правление банка; управление банка
банк басқармасының мəжілісханасы - зал заседаний 
правления банка 

банк басқармасының отырысы - заседание правления 
банка 

банк басқармасының төрағасы - председатель 
правления банка 

банк басқарушылары кеңесі - совет управляющих 
банка 

банк басқарушысы - управляющий банком 
банк басшылығы - руководство банка 
банк бедел-бейнесі - имидж банка 
банк берген қарыздар қоржыны - портфель выданных 
банком займов 

банк билеттерін беретін автомат (банкомат) - автомат 
для выдачи банковских билетов (банкомат)

банк бөлімі - отдел банка 
банк бөлімшесі - отделение банка 
банк бухгалтерлік теңгерімінің қорытындысы - итог 
бухгалтерского баланса банка 

банк ғұрпы - обычай банковский 
банк дағдарысы - банковский кризис 
банк департаментінің тиянақталған бюджеті - 
фиксированный бюджет банковского департамента 

банк депозиті - банковский депозит 
банк депозитіндегі ақша - деньги на банковском 
депозите 

банк депозиттерін көп қайтара көбейту, банк 
депозиттерінің көп есе көбеюі - многократное 
увеличение банковских депозитов 

банк депозиттерін көп қайтара қысқарту - 
многократное сокращение банковских депозитов 

банк депозиттерін сақтандыру - страхование 
банковских депозитов 

банк депозиттерінің ең төмен сомасы - минимальная 
сумма банковских депозитов 

банк депозиттерінің түсуі - поступление банковских 
депозитов 

банк деректемелері - банковские реквизиты 
банк дилингі - дилинг банковский 
банк директорлары кеңесінің мүшесі - член совета 
директоров банка 

банк директоры лауазымы - пост директора банка 
банк ережелері - правила банковские 
банк есебінің кітабы - книга банковского учета 
банк есебінің мөлшерлемесі - ставка банковского учета 
банк есепке алған аударым - перевод, учтенный банком 
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банк есептемесі (есеп беруі) - банковский отчет 
банк есептілігін (есеп-қисабын) тексеру - ревизия 
банковской отчетности 

банк жарғысы - устав банка 
банк жарнамасы - реклама банковская 
банк желісі - банковская линия 
банк жүйесі - банковская система
банк жүйесін қайта құрылымдау - реконструкция 
банковской системы 

банк жүйесін ұлт меншігіне айналдыру - 
национализация банковской системы 

банк жүйесіндегі шиеленіс - напряжение в банковской 
системе 

банк жүйесінің дағдарысы - кризис банковской 
системы 

банк жүйесінің залалы - убытки банковской системы 
банк жүйесінің күйреуі - крах банковской системы 
банк жүйесінің құрылымдық жүйесі - 
организационная структура банковской системы 

банк жүйесінің құрылымы - структура банковской 
системы 

банк жүйесінің несие капиталы - ссудный капитал 
банковской системы 

банк жүйесінің несиелік əлеуеті - ссудный потенциал 
банковской системы 

банк жүйесінің орнықтылығы - устойчивость 
банковской системы 

банк жүйесінің ортақ өтімділігі - общая ликвидность 
банковской системы 

банк жүйесінің тұрақтылығын қолдау - поддержание 
стабильности банковской системы 

банк инвестициялары бөлімі - отдел банковских 
инвестиций 

банк индексі - банковский индекс 
банк индоссаментінің дұрыстығын тексеру - проверка 
правильности банковского индоссамента 

банк институттары жүйесінің заңи инфрақұрылымы 
- юридическая инфраструктура системы банковских 
институтов 

банк институты - институт банковский 
банк ісі - дело банковское 
банк ісі теориясы - теория банковского дела 
банк ісіндегі мемлекеттік монополия - государственная 
монополия банковского дела 

банк ісінің операциялық тиімділігі - операционная 
эффективность банковского дела 

банк қабылдайтын борышкерлік құжат - 
принимаемый банком долговой документ 

банк қадағалауы - банковский надзор 
банк қадағалауы жүйесінің заңи инфрақұрылымы 

- юридическая инфраструктура системы банковского 
надзора 

Банк қадағалауы кеңесі - Совет банковского надзора 
банк қадағалауының құқықтық инфрақұрылымы - 
правовая инфраструктура банковского надзора 

банк капиталдарының жылыстауы - отток банковских 
капиталов 

банк капиталы - банковский капитал 

банк капиталының өтемі - покрытие капитала банка 
банк қаражаты - средства банка (банковские) 
банк қаржыландыруы - финансирование банковское 
банк картасы - банковская карта 
банк картелі - картель банковский 
банк карточкаларын айлакерлікпен пайдалану - 
мошенническое использование банковских карточек 

банк карточкаларын шығару - выпуск банковских 
карточек, эмиссия банковских карточек

банк карточкаларының қайталанған шығарылымы - 
повторный выпуск банковских карточек 

банк карточкасы - банковская карточка 
банк карточкасын шығарушы - эмитент банковской 
карточки 

банк карточкасының ұстаушысы - держатель 
банковской карточки 

банк қарызының лимиті - лимит банковского займа 
банк кассасы - касса банка, банковская касса 
банк кассасындағы қолма-қол ақша - наличность в 
кассе банка 

банк келісімі - соглашение банковское 
банк кеңесі - банковский совет 
банк кеңсесінің басқармасы - правление конторы банка 
банк кепілдігі - банковская гарантия 
банк кепілдігі нысанында қамтамасыз ету - 
обеспечение в форме банковской гарантии 

банк кепілдігін алушы - получатель банковской 
гарантии 

банк кепілдігін беру - давать банковскую гарантию 
банк кепілдігінің берілмеуі - непредставление 
банковской гарантии 

банк кепілдігінің қайтарып алынбайтындығы - 
безотзывность банковской гарантии 

банк кепілдігінің орнына жүретін төлем - платеж 
против банковской гарантии 

банк кепілдігінің тоқтатылуы - прекращение 
банковской гарантии 

банк кітабы - банковская книга 
банк кітапшасы - банковская книжка 
банк кітапшасы - книжка банковская 
банк клиенті - клиент банка 
банк клиентінің қанағаттанбаушылығы - 
неудовлетворенность клиента банка 

банк клиентінің куəлігі - удостоверение клиента    
банка 

банк клиентке жалға беретін сейф - сейф, сдаваемый 
банком в аренду клиенту 

банк клиенттері, банк қызметін пайдаланушылар, 
банк тапсырыскерлері - клиенты банка 

банк клиенттеріне дербес қызмет көрсетудің 
жоқтығы - отсутствие персонального обслуживания 
клиентов банка 

банк клиенттеріне тез қызмет көрсетуге арналған 
абоненттік жəшік - абонементные ящики для 
быстрого обслуживания банковских клиентов 

банк клирингі - банковский клиринг 
банк коды - код банковский 
банк комиссиясы - банковская комиссия 
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банк компьютерімен тікелей байланыс тəртіптемесі - 
режим прямой связи с компьютером банка 

банк консорциумы - консорциум банков (банковский) 
банк қоржыны - банковский портфель
банк корреспонденті - корреспондент банка 
банк корреспонденциясы - банковская 
корреспонденция 

банк қоятын шарттар - банковские условия 
банк көрсететін қызметтер - услуги банковские 
банк көшірімі - выписка банка 
банк кредиті - банковский кредит 
банк кредиті бойынша міндеттемелер - обязательства 
по банковским кредитам 

банк кредиті бойынша пайыздар - проценты по 
банковскому кредиту 

банк кредитін секьюриттеу (бағалы қағаздарға 
айналдыру) - секьюритизация банковских кредитов 

банк кредитіне қойылған жоғарғы шек - потолок на 
банковские кредиты 

банк кредитіне сұраныс - спрос на банковский кредит 
банк кредитінің шегі - предел банковского кредита 
банк кредиттерінің сыныптамасы - классификация 
банковских кредитов 

банк қуаттаған чек, банк растаған чек - чек, 
подтвержденный банком 

банк куəландырған чек - чек, удостоверенный банком 
банк күні - день банковский 
банк құжаттамасы - банковская документация 
банк құжаттарын стандарттау - стандартизация 
банковских документов 

банк құжаттарындағы қойылған қолдар - подписи на 
банковских документах 

банк құжаттарындағы қолтаңба / қойылған қол - 
подпись на банковских документах 

банк құжаттарының деректемелері - реквизиты 
банковских документов 

банк құжаты - банковский документ 
банк құқығы - право банковское 
банк құндылықтарының сақталуына жауапты 
лауазымды адамдар - должностные лица, 
ответственные за сохранность ценностей банка 

банк құпиясы - банковская тайна, тайна банковская, 
секрет банковский

банк құпиясы туралы ереже - положение о банковской 
тайне 

банк құру - создание банка 
банк қызметі - деятельность банковская 
банк қызметі жүйесінің заңи инфрақұрылымы - 
юридическая инфраструктура системы банковской 
деятельности 

банк қызметі тиімділігінің көрсеткіші - показатель 
эффективности деятельности банка 

банк қызметі туралы сəйкестендірілген есептеме - 
унифицированный отчет о деятельности банка 

банк қызметімен байланысты операциялар - 
операции, связанные с банковской деятельностью 

банк қызметін бақылау органдары - органы контроля 
банковской деятельности 

банк қызметін бақылау органы - орган контроля 
банковской деятельности 

банк қызметін қадағалау - надзор за деятельностью 
банков 

банк қызметін көрсету - банковские услуги 
банк қызметін лицензиялау - лицензирование 
деятельности банка 

банк қызметін реттемелеу - регламентация 
деятельности банка 

банк қызметін реттеу құқығы - право регулирования 
банковской деятельности 

банк қызметін ұлғайту - расширение деятельности 
банков 

банк қызметінің ашықтығы - открытость банковской 
деятельности 

банк қызметінің тетігі - механизм банковской 
деятельности 

банк қызметінің тұрақсыздығы - нестабильность 
банковской деятельности 

банк қызметінің шарттары - условия деятельности 
банка 

банк қызметкері - работник банковский 
банк қызметкерлері - персонал банка 
банк қызметшісі - служащий банка (банковский) 
банк қызметшісі қол қойған чек - чек, подписанный 
служащим банка 

банк қылмысы - преступление банковское 
банк лайфосы - лайфо банковский 
банк лизингі - лизинг банковский 
банк лицензиясы - банковская лицензия 
банк лицензиясын мəжбүрлеп алу - принудительное 
изъятие банковской лицензии 

банк лоббиі - лобби банковское 
банк логотипі - логотип банка 
банк маржасы - маржа банковская 
банк маркетингі - маркетинг банковский 
банк мекемелерінің алдындағы қаржы 
міндеттемелері - финансовые обязательства перед 
учреждениями банков 

банк мекемелерінің кассалық айналымы туралы 
есептеме - отчет о кассовых оборотах учреждений 
банка 

банк мекемесі - учреждение банка 
банк мəмілелері бойынша есеп айырысу - расчет по 
банковским сделкам 

банк менеджері - менеджер банка 
банк менеджменті - менеджмент банковский 
банк міндеттемелері - обязательства банка 
банк монополияларының құрылымы - структура 
банковских монополий 

банк монополиясы - монополия банковская 
банк мөлшерлемесі - банковская ставка 
банк мөлшерлемесін төмендету - снижать банковскую 
ставку, снижение банковской ставки

банк мөрі - печать банка 
банк мөрқалыбы - штемпель банка 
банк мүддесі - интерес банковский 
банк мультипликаторы - мультипликатор банковский 
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банк нарығы - банковский рынок 
банк несиесі - ссуда банковская 
банк несиесі жөніндегі міндеттеме - обязательство по 
ссудам банка 

банк несиесі сомасының депозиттерге қатынасы - 
отношение суммы банковских ссуд к депозитам 

банк несиесі туралы негізгі ережелер - основные 
положения о банковском кредите 

банк несиесінің негізгі сомасы - основная сумма 
банковской ссуды 

банк несиесінің сенімділігі - надежность банковских 
ссуд 

банк овердрафты - овердрафт банковский 
банк олигархиясы - олигархия банковская 
банк омбудсманы - омбудсман банка (банковский) 
банк операциялар бөлімі - отдел банковских операций 
банк операциялары - операции банка (банковские) 
банк операциялары үшін алынатын комиссиялық 
алым тізбесі - перечень комиссионных за банковские 
операции 

банк операцияларын автоматтандыру - автоматизация 
банковских операций 

банк операцияларының құпиялығы - секретность 
банковских операций 

банк операцияларының құпиясы - тайна банковских 
операций 

банк операцияларының нəтижесі - результат 
банковских операций 

банк операцияларының статистикасы - статистика 
банковских операций 

банк операциясымен келуді қуаттау - подтверждение 
согласия с банковской операцией 

банк өкілдігі - представительство банка 
банк өкілі - представитель банка 
банк өндіріп алатын айыппұл - штраф, взыскиваемый 
банком 

банк өтемпаздығы, банк өтемділігі - ликвидность 
банка (банковская) 

банк пайдасы - прибыль банков 
банк пайдасына табыстама жазба - передаточная 
надпись в пользу банка 

банк пайызы - банковский процент
банк пассиві - пассив банка 
банк пассивтерін басқару - управление пассивами 
банка 

банк практикасы - практика банковская 
банк президенті - президент банка 
банк растамасы - авизо банка 
банк ревизоры - ревизор банка 
банк ресурстары - ресурсы банка (банковские) 
банк ресурстарын жұмылдыру бөлімі - отдел 
мобилизации ресурсов банка 

банк реформасы - реформа банковская 
банк салымдарының құпиясы - тайна банковских 
вкладов 

банк салымы - банковский вклад
банк салымын алу - изъятие банковского вклада 
банк сараптамасы - экспертиза банковская 

банк саясаты - политика банка (банковская) 
банк сейфі - сейф банковский 
банк сейфінде сақтау үшін төлемақы - плата за 
хранение в банковском сейфе 

банк секторы - сектор банковский 
банк сенімділігінің өлшемі - критерий надежности 
банка 

банк сертификаты - сертификат банка (банковский) 
банк синдикаты (консорциум) - синдикат банков 

(банковский) (консорциум) 
банк скорингі - скоринг банка 
банк статистикасы - банковская статистика 
банк стратегиясы - стратегия банковская 
банк табысына салынатын салық - налог на доход 
банков 

банк талаптары - банковские требования 
банк тапсырмасы - поручение банковское 
банк тапсырыскерінің сұрау салуы - запрос клиента 
банка 

банк тапсырыскерлерінің шоттары жөніндегі 
айқындама - позиция по счетам клиентов банков 

банк теңгерімінің өтімділігі - ликвидность баланса 
банка 

банк тəуекелдерін басқару - управление банковскими 
рисками 

банк тəуекелі - риск банковский 
банк тізбегі - цепь банковская 
банк төлейтін пайыздық мөлшерлеме - процентная 
ставка, выплачиваемая банком 

банк төлемдері - банковские платежи
банк транзакциялары бойынша есеп айырысу - 
расчет по банковским транзакциям 

банк трансферті - трансферт банковский 
банк траттасы - тратта банковская 
банк траттасы нысанындағы аударым - перевод в 
форме банковской тратты 

банк траттасын ұсыну - выставление банковской 
тратты 

банк тресі - трест банковский 
банк тұжырымдамасы - концепция банка 
банк үшін қолайлы - приемлемый для банка 
банк ФАЙФО-сы - ФАЙФО банковский 
банк филиалдарын құру - создание филиалов банка 
банк филиалдарының жүйесі - система банковских 
филиалов 

банк филиалы - филиал банка 
банк филиалын басқарушы - управляющий филиалом 
банка 

банк франшизасы - франшиза банковская 
банк хабарламасы - уведомление банковское 
банк хатшысы - секретарь банка 
банк хаты - письмо банка 
банк холдингі - холдинг банковский 
банк чартері - чартер банковский 
банк чегі - чек банковский 
банк чек иесінің қатысуымен төленетін чек - чек, 
оплачиваемый банком в присутствии владельца чека 

банк шақасы, банк мəнеті - монета банковская 
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банк шарты - договор банковский, условие банковское
банк шарты шоты - счет банковского договора 
банк шоттарындағы қаражат қалдықтарын 
толықтыру - пополнять остатки средств на 
банковских счетах 

банк шоттарының жай-күйі туралы жарияланым - 
публикация о состоянии счетов банка 

банк шоттарының түрлері - виды банковских счетов 
банк шоты - счет банка (банковский) 
банк шоты бойынша жазбаны түзету - поправка 
записи по банковскому счету 

банк шоты туралы егжей-тегжейлі деректер - 
подробные данные о банковском счете 

банк шотын ашу - открытие банковского счета 
банк шотын беру талабы - требование представления 
банковского счета 

банк шотын жүргізу - ведение банковского счета 
банк шотын пайдаланғаны үшін төлемақы - плата за 
пользование банковским счетом 

банк шотына тыйым салу - замораживание 
банковского счета 

банк шотынан көшірім - выписка из банковского счета 
банк шотынан көшірім салып жіберу - посылка 
выписок с банковского счета 

банк шотынан көшірімдерді жан-жаққа жөнелту - 
рассылка выписок из банковского счета 

банк шотындағы қалдық - остаток на банковском счете 
банк шотындағы қаражат - средства на банковском 
счете 

банк шотындағы қолма-қол ақша қалдығы - остаток 
наличности на банковском счете 

банк шотындағы овердрафт - овердрафт на банковском 
счете 

банк шотының деректемелері - реквизиты банковского 
счета 

банк шотының иесі (иеленушісі) - владелец 
банковского счета 

банк шотының сальдосы (қалдығы) - сальдо 
банковского счета 

банк шотының тұрпаты - тип банковского счета 
банк шығарған облигациялар - облигации, 
выпущенные банком 

банк шығысы - расходы банка 
банк ықпалшарасы - санкции банковские 
банк эмиссиясы - эмиссия банковская 
банкинг - банкинг 
банкир, банк иесі - банкир 
банкирлер институты - институт банкиров 
банкирлердің кəсіптік жаргоны - профессиональный 
жаргон банкиров 

банкке ақша салу - внесение денег в банк 
банкке арналған чек - чек на банк 
банкке берілетін тұрақты өкім - постоянное 
распоряжение банку 

банкке борышты өтеу - погашение долга банку 
банкке жалпы сенім - общее доверие к банку 
банкке жатпайтын банктер, бейбанк банктер - 
небанковские банки 

банкке жатпайтын институттарды экспансиялау, 
бейбанктік институттарды экспансиялау - экспансия 
небанковских институтов 

банкке жатпайтын, бейбанк - небанк 
банкке қойылатын талап - требование к банку, 
требование на банк

банкке қойылатын төлем талабы - платежное 
требование на банк 

банкке мораторий - мораторий банковский 
банкке салымдарды қайтару туралы талаптардың 
қаптауы - наплыв требований в банк о возвращении 
вкладов 

банкке сілтеме - ссылка на банк 
банкке тапсырма - поручение банку 
банкке тапсырма беру - давать поручение банку 
банкке тарпа бас салу - налет на банк 
банкке төлем - платеж в банк 
банкке хат - письмо в банк 
банкке чек жазып беру - выписка чека на банк 
“банкке шапқыншылық” - “набег на банк” 
банккегі есеп айырысу шоты - расчетный счет в банке 
банк-клиринг - клиринг-банк 
банкнот - банкнота 
банкнот айналысы - банкнотное обращение
банкнот алу жөніндегі агент - агент по изъятию 
банкнот 

банкнот басып шығаратын фабрика - фабрика по 
печатанию банкнот 

банкнот бумасы - пачка банкнот 
банкнот қалдықтары - остатки банкнот 
банкнот құны - достоинство банкноты, стоимость 
банкноты

банкнот пен мəнетті ауыстыру - замена банкнот и 
монет 

банкнот пен металл ақша шығару (шығарылымы) - 
эмиссия банкнот и металлических денег 

банкнот үлгісі - образец банкноты 
банкнот шығару, банкнот эмиссиясы 

(шығарылымы), банкноттық эмиссия - выпуск 
банкнот, эмиссия банкнот, эмиссия банкнотная 

банкнот шығаруды алтынмен немесе күміспен 
қамтамасыз ету - обеспечение выпуска банкнот 
золотом или серебром 

банкноттағы сурет - рисунок на банкноте 
банкноттар шығару құқығы - право выпуска банкнот 
банкноттарды қамтамасыз ету - обеспечение банкнот 
банкноттарды өтеу - погашение банкнот 
банкноттарды ұсақтау - размен банкнот 
банкнотты айналыстан алу - изъятие банкнот из 
обращения 

банкнотты қолдан жасау - подделка банкнот 
банкнотты құнды металдармен қамтамасыз ету - 
обеспечение банкнот ценными металлами 

банкнотты металл өтеммен қамтамасыз ету - 
обеспечивать банкноты металлическим покрытием 

банкноттық мəміле - сделка банкнотная 
банкноттық эмиссия құқығы - право банкнотной 
эмиссии 



84БАНКНОТТЫҚ

банкноттық эмиссияның қайтымдылығы - 
обратимость банкнотной эмиссии 

банкноттың айналысы - обращение банкнот 
(банкнотное) 

банкноттың босалқы қоры - запас банкнот 
банкноттың сақтық қоры - резерв банкнот 
банкноттың фидуциарлық эмиссиясы - фидуциарная 
эмиссия банкнот 

банкомат - банкомат 
банкпен байланысқан тұлғалармен жасасылатын 
мəмілелер - сделки со связанными с банком лицами 

банкпен қатынасты белгілеу - устанавливать 
отношения с банком 

банкрот берешегінің тізілімі - реестр задолженности 
банкрота 

банкрот болған сенімгер - трассант обанкротившийся 
банкрот болған фирма - фирма обанкротившаяся 
банкрот деп жарияланған - объявленный банкротом 
банкрот деп жариялау - объявить банкротом, 
объявление банкротом

банкрот деп тану туралы куəлік - свидетельство о 
признании банкротом 

банкрот деп тану туралы қузаухат - ходатайство о 
признании банкротом 

банкрот деп тану туралы өтініш - заявление о 
признании банкротом 

банкрот деп тану туралы сот шешімі - судебное 
решение о признании банкротом 

банкрот мүлкі - имущество банкрота 
банкрот тудырған теріс қылық - проступки банкрота 
банкрот, жұтау, тақырға отыру - банкрот 
банкротқа ұшыраған - обанкротившийся 
банкротқа ұшыраған банк - обанкротившийся банк 
банкротқа ұшыраған банкті таратушы - ликвидатор 
обанкротившегося банка 

банкротқа ұшыраған облигация - обанкротившаяся 
облигация 

банкротқа ұшырау, тақырға отыру, жұтау; сəтсіздікке 
ұшырау - обанкротиться 

банкротты борыштан босату - освобождение банкрота 
от долгов 

банкроттық - банкротство
банкроттық белгісі - признак банкротства 
банкроттық жариялау - объявление банкротства 
банкроттық қарсаңында - накануне банкротства 
банкроттық кезінде адал ыңғайласпа 
қанағаттандыру - честное встречное удовлетворение 
при банкротстве 

банкроттық кезіндегі заңсыз əрекеттер, банкроттық 
кезіндегі құқыққа сыйымсыз əрекеттер - 
неправомерные действия при банкротстве 

банкроттық кезіндегі қамқоршы - попечитель при 
банкротстве 

банкроттық рəсімі - процедура банкротства 
Банкроттық туралы заң - Закон о банкротстве 
банкроттық туралы заңнама - законодательство о 
банкротстве 

банкроттық туралы іс - дело о банкротстве 

банкроттық туралы іс бойынша сот ісін жүргізу - 
судопроизводство по делу о банкротстве 

банкроттық туралы іс қозғау - возбуждение дела о 
банкротстве 

банкроттық туралы істер жөніндегі сот - суд по делам 
о банкротстве 

банкроттық туралы кодекс - кодекс о банкротстве 
банкроттық туралы өкім - распоряжение о банкротстве 
банкроттық туралы өтініш - прошение о банкротстве 
банкроттық туралы сот шешімі - судебное решение о 
банкротстве 

банкроттық туралы хабарландыру - объявление о 
банкротстве 

банкроттық, дəрменсіздік, жұтаушылық - банкротство 
банкроттыққа дейін жеткізу - доведение до 
банкротства, доводить до банкротства

банкроттықтан босату - освобождение от банкротства 
банкроттықты анықтау актісінің күшін жою туралы 
қуынып (талап) - иск об аннулировании акта 
установления банкротства 

банкроттықты жариялау ережелері - правила 
объявления банкротства 

банкроттықты қарау рəсімі - процедура рассмотрения 
банкротства 

банкроттықты оңалту - реабилитация банкротства 
банкроттықты ресми жариялау - официальное 
объявление о банкротстве 

банкроттықтың алдын алу, банкроттықты ескерту - 
предупреждение банкротства 

“банк-тапсырыскер” жүйесі - система “банк-клиент” 
банкте депозиттелген ақша - деньги, депонированные 
в банке 

банкте құндылықтарды сақтайтын сейф - сейф в 
банке для хранения ценностей 

банкте құндылықтарды сақтау үшін берілген нөмірлі 
шот - номерной счет в банке для хранения ценностей 

банкте құндылықтарды сақтауға арналған сейф - 
сейф для хранения ценностей в банке 

банкте сақтау - хранение в банке 
банкте сақтаулы - на хранении в банке 
банкте салымның болуын қуаттау - подтверждение 
наличия вклада в банке 

банкте шот ашу - открытие счета в банке 
банкте шот ашу туралы келісім - соглашение об 
открытии счета в банке 

банкте, брокерлік фирмада қызмет көрсетудің толық 
кешені - полный комплекс обслуживания в банке, 
брокерской фирме 

банктегі ағымдағы шот - текущий счет в банке 
банктегі айлакерлік - мошенничество в банке 
банктегі ақша - деньги в банке 
банктегі ақша шоты - денежный счет в банке 
банктегі ақшалай қаражатты депозиттеу - 
депонировать денежные средства в банке 

банктегі ақшаны депозиттеу - депонировать деньги в 
банке 

банктегі бейактив депозиттік шот - неактивный 
депозитный счет в банке 
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банктегі депозиттелген шоттар бойынша - по 
депозитным счетам в банке 

банктегі депозиттік шот - депозитный счет в банке 
банктегі əріптес (серіктес) - партнер в банке 
банктегі есеп-қисап - отчетность в банке 
банктегі қатыспайтын күн - неприсутственный день в 
банке 

банктегі кредиттен асып түсу - превышение кредита в 
банке 

банктегі құндылықтарды қауіпсіз сақтаудың 
ашық шоты - открытый счет безопасного хранения 
ценностей в банке 

банктегі құндылықтардың сақталуын тексеру - 
проверка хранения ценностей в банке 

банктегі қызметкерлерді даярлаудың оқу жоспары - 
учебный план подготовки персонала в банке 

банктегі мерзімді шот - срочный счет в банке 
банктегі нөмірлі шот - номерной счет в банке 
банктегі операционист - операционист в банке 
банктегі орталық картотека - центральная картотека в 
банке 

банктегі салым - вклад в банке 
банктегі чекті төлеу - оплачивать чек в банке 
банктегі шабарман - посыльный в банке 
банктегі шот - счет в банке 
банктегі шотқа аудару - перевод на счет в банке 
банктегі шоттағы қалдық - остаток на счетах в банке 
банктегі шоттың дұрыс жүргізілуін растау - 
подтверждение правильности ведения банковского 
счета 

банктен ақша алушы - получатель денег в банке 
банктен ақшалай қаражат алу - изъятие денежных 
средств из банка 

банктен ақшаны алу - изъятие денег из банка 
банктен депозиттерді жаппай алу - массовое изъятие 
депозитов из банка 

банктен салымдарды жаппай алу - массовое изъятие 
вкладов из банка 

банктен салымды алу - брать вклад из банка 
банктен тыс айналым - оборот внебанковский 
банктер арасында қолма-қол ақшасыз есеп айырысу 

- расчет безналичный между банками 
банктер арасындағы корреспонденттік қатынастар - 
корреспондентские отношения между банками 

банктер бірлестігі - объединение банков 
банктер бойынша уəкілетті - уполномоченный по 
банкам 

банктер кеңесі - совет банков 
банктер қоры - фонд банков 
банктер көрсететін сенімгерлік қызметтер - трастовые 
услуги банков 

банктер мен клиенттер арасындағы дауларды 
бейресми орган арқылы реттеу - урегулирование 
споров между банками и клиентами через 
неофициальный орган 

банктер статистикасы - статистика банков (банковская) 
банктер тарапынан қолдау - поддержка со стороны 
банков 

банктер тобын құру - создание группы банков 
банктер туралы заңнама - законодательство о банках 
банктерге арналған экономикалық нормативтер - 
экономические нормативы для банков 

банктерге салынатын салық - налог на банки 
банктердегі дербес шоттар - лицевые счета в банках 
банктердегі құжат айналымы - документооборот в 
банках 

банктердегі операциялық техника - операционная 
техника в банках 

банктердегі оралымды есеп - оперативный учет в 
банках 

банктердегі пруденциялық бақылау - пруденциальный 
контроль в банках 

банктердегі төленбеген шоттардың картотекасы - 
картотека не оплаченных счетов в банках 

банктердегі шоттардан қаражатты мəжбүрлі есептен 
шығару - принудительное списание средств со счетов 
в банках 

банктерді жақсарту - санация банков 
банктерді ірілендіру - укрупнение банков 
банктерді қайта қаржыландыру - рефинансирование 
банков 

банктерді мамандандыру - специализация банков 
банктерді мемлекет меншігіне алу - огосударствление 
банков 

банктерді сақтандыру қоры - фонд страхования банков 
банктерді тіркеу - регистрация банков 
банктерді ұлт меншігіне айналдыру, банктерді 
мемлекет меншігіне айналдыру - национализация 
банков 

банктерді экспансиялау - экспансия банков 
банктердің атқарымы - функции банков 
банктердің есептік мөлшерлемелеріндегі айырма - 
разница в учетных ставках банков 

банктердің капиталдарын орналастыру - размещение 
банковских капиталов 

банктердің комплеанс қызметі - служба комплеанс 
банков 

банктердің қор операциялары - фондовые операции 
банков 

банктердің қорларын басқару - управление 
банковскими фондами 

банктердің қосылуы - слияние банков 
банктердің құрылтайшы консорциумы - 
учредительный консорциум банков 

банктердің қызмет көрсетуі үшін төлемақы - плата за 
банковское обслуживание 

банктердің қызметін реттейтін нормативтік актілер 
- нормативные акты, регулирующие деятельность 
банков 

банктердің қызметін тіркеу - регулирование 
деятельности банков 

банктердің нарыққа кіруі - доступ к рынку банками 
банктердің несие қызметі - ссудная деятельность 
банков 

банктердің несие операциялары - ссудные операции 
банков 
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банктердің операциялық кірісі мен шығысы - 
операционные доходы и расходы банков 

банктердің оралымды сақтық қоры - оперативный 
резерв банков 

банктердің өзін-өзі реттеуі - саморегулирование банков 
банктердің өтімді қаражаты - ликвидные средства 
банков 

банктердің пассив операциялары - пассивные 
операции банков 

банктердің проблемалық активтерін сатып алу қоры 
- фонд по выкупу проблемных активов банков 

банктердің сенімгерлік операциялары - трастовые 
операции банков 

банктердің тұралағыштығы - подверженность банков 
коллапсу 

банктердің холдингілік компаниясын басқару - 
управление банковской холдинговой компанией 

банктердің шоттары - счета банков 
банктермен байланысты операциялар - операции, 
связанные с банками 

банктермен байланысы бар тұлғалармен жасалатын 
мəміле - сделка со связанными с банками лицами 

банкті айлакерлікпен басқару - мошенническое 
управление банком 

банкті басқару - управление банком 
банкті басқару органдарының құрылымы - структура 
органов управления банка 

банкті жаңғырту - модернизация банка 
банкті жария ету, банкті заңдастыру - легализация 
банка 

банкті жекешелендіру - приватизация банка 
банкті қайта капиталдандыру - рекапитализация банка 
банкті қайта қаржыландыру - перефинансирование 
банка 

банкті қайта құру - перестройка банка 
банкті қайта құру - реконструкция банка 
банкті қайта құрылымдау - реструктуризация банка 
банкті қайта ұйымдастыру - реорганизация банка 
банкті сатып алу - приобретение банка 
банкті сауықтыру құқығы үшін өткізілетін тендер - 
тендер за право санации банка 

банкті таныстыру - презентация банка 
банкті тексеруші - проверяющий банка 
банкті тонау - ограбление банка 
банкті тонауға тырысушылық - попытка ограбления 
банка 

банктік арна - канал банковский 
банктік есеп айырысу - расчеты банковские 
банктік заңнама, банк заңнамасы - законодательство 
банковское 

банктік қадағалау органының мақұлдауы - одобрение 
органа банковского надзора 

банктік қамтамасыз ету - обеспечение банковское 
банктік компьютерлік желі - банковская компьютерная 
сеть 

банктік лауазымдар (кассир, клерк, бухгалтер) - 
банковские должности (кассир, клерк, бухгалтер) 

банктік мақсатты салым - целевой банковский вклад 

банктік несие карточкасының сəйкестендіру коды 
- идентификационный номер владельца банковской 
кредитной карточки 

банктік пошта аударымы - банковский почтовый 
перевод 

банктік пошта аударымы - банковский почтовый 
перевод 

банктік ресімділік - формальности банковские 
банктік реттеу - регулирование банковское 
банктік реттеу жүйелерінің жақындауы - сближение 
систем банковского регулирования 

банктік трансакция - трансакция банковская 
банктік фирма - фирма банковская 
банктік экспансия - экспансия банковская 
банктің аға лауазымды тұлғасы - старшее 
должностное лицо банка 

банктің ағымдағы операциялары - текущие операции 
банка 

банктің ағымдағы шығысы - текущие расходы банка 
банктің айналым кассасы - оборотная касса банка 
банктің акционерлік капиталдағы өзгерістер туралы 
есеп беруі - отчет банка об изменениях в акционерном 
капитале 

банктің ақша шығаруы (шығарылымы) - эмиссия 
денег банком 

банктің ақшалай есеп айырысуға арналған үй-жайы 
- помещение банка для денежных расчетов 

банктің ақшалай қаражат алғаны жөніндегі қолхаты 
- расписка банка в получении денежных средств 

банктің алдын ала бақылауы - предварительный 
банковский контроль 

банктің атауы - название банка 
банктің ашық сақтық қорлары - открытые резервы 
банка 

банктің бағалы қағаздар қоржыны - портфель ценных 
бумаг банка 

банктің бағалы қағаздары - ценные бумаги банка 
банктің басқарушы қызметкерлері - управленческий 
персонал банка 

банктің бастапқы капиталы - первичный капитал 
банка 

банктің бастапқы мерзімсіз өзара қарыз алысуы - 
первичные бессрочные заимствования банка 

банктің бастапқы сақтық қоры - первичный резерв 
банка 

банктің басшылық органының шешімі - решение 
руководящих органов банка 

банктің беделі - репутация банка 
банктің бəсекелік жайғасымы - конкурентная позиция 
банка 

банктің бірінші сыныпты тапсырыскерлері - 
первоклассные клиенты банка 

банктің бухгалтерлік есебінде шотты дебеттеу 
жөніндегі өкім - распоряжение дебетовать счет в 
бухгалтерском учете банка 

банктің вексельді төлеуден бас тартуы - отказ банка в 
оплате векселя 

банктің дебиторы - дебитор банка 
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банктің делдалдық операциялары - посреднические 
банковские операции 

банктің депозит алғаны жөніндегі қолхаты - расписка 
банка в получении депозита 

банктің депозиттер бойынша міндеттемесі - 
обязательство банка по депозитам 

банктің директорлар кеңесі - совет директоров банка 
банктің əдеттегі пайыздық мөлшерлемесі - обычная 
банковская процентная ставка 

банктің əрекет ету қабілетінің көрсеткіші - индикатор 
дееспособности банка 

банктің есеп айырысу палатасындағы өкілі - 
представитель банка в расчетной палате 

банктің есеп беруі - отчет банковский 
банктің есеп мөлшерлемесінің көтерілуі - повышение 
учетной ставки банка 

банктің есеп-қисабы - отчетность банка 
банктің есеп-қисабын тексеру - проверка отчетности 
банка 

банктің есепті жылы - отчетный год банка 
банктің есептік мөлшерлемесі - учетная ставка банка 
банктің есептік мөлшерлемесін төмендету - снижать 
учетную ставку банка 

банктің есептік мөлшерлемесінің көтерілуі - 
повышение банковской учетной ставки 

банктің жай-күйі - состояние банка 
банктің жай-күйін мониторингілеуге арналған - 
рейтинговое агентство для мониторинга состояния 
банка 

банктің жақсы атағы - рейтинг банка 
банктің жалақы қорының жұмсалуын бақылауы 

- банковский контроль за расходованием фондов 
заработной платы 

банктің жарғылық капиталы - уставный капитал 
банка 

банктің жарғылық қоры - уставный фонд банка 
банктің жинақ салымдар бөлімі - отдел 
сберегательных вкладов банка 

банктің жиынтық рейтингі - сводный рейтинг банка 
банктің жиынтықталған теңгерімі, банктің 
шоғырландырма теңгерімі - консолидированный 
баланс банка 

банктің жұмыс сағаты - рабочие часы банка, часы 
работы банка

банктің жылдық жиынтық есептемесі - сводный 
годовой отчет банка 

банктің іскерлік қағаздарының стилі - стиль деловых 
бумаг банка 

банктің іс-қимыл жоспары - план действий банка 
банктің қадағалау органы - орган банковского надзора 
банктің қадағалаушы кеңесі - наблюдательный совет 
банка 

банктің қаржы жағдайы - финансовое положение  
банка 

банктің қаржы жағдайын сауықтыру - финансовое 
оздоровление банка 

банктің қаржы жай-күйін тексеру - ревизия 
финансового состояния банка 

банктің қаржы құрылымын өзгерту, банкті 
қаржылық қайта құрылымдау - финансовое 
реструктурирование банка 

банктің қаржыландыру шегі - предел банковского 
финансирования 

банктің қаржылық жай-күйі - финансовое состояние 
банка 

банктің қарыз беруі - предоставление займа банком 
банктің қарыз қаражаты - заемные средства банка 
банктің қарызға кеңшілік беруі - переуступка займа 
банком 

банктің кассадағы нақты ақшасының коэффициенті 
- коэффициент кассовой наличности банка 

банктің кассалық автоматтар торабы - сеть кассовых 
автоматов банка 

банктің кассалық айналымын болжау - 
прогнозирование кассовых оборотов банка 

банктің кассалық активтерінің депозитке қатынасы - 
отношение кассовых активов банка к депозитам 

банктің кездейсоқ клиенті - случайный клиент банка 
банктің кейінгі бақылауы - последующий банковский 
контроль 

банктің кепілгерлігі - поручительство банка 
(банковское) 

банктің кепілдемесі - рекомендация банковская 
банктің клиенттің құндылықтарын сақтау жөнінде 
қызметтер көрсетуі - услуги банка по хранению 
ценностей клиента 

банктің клиенттің несиеге қабілеттілігін талдаушы 
өкілі - представитель банка, анализирующий 
кредитоспособность клиента 

банктің қолайлы міндеттемелері - приемлемые 
банковские обязательства 

банктің қолда бар бос ақшасы - свободная наличность 
банка 

банктің қолма-қол ақшалай есеп айырысу кезіндегі 
төлем теңгерімінің жай-күйі - состояние платежного 
баланса банка при расчетах наличными 

банктің қолма-қол ақшалай қаражаты, банктің 
нақты қаражаты - наличные банковские средства 

банктің қолма-қол ақшасы - наличность банковская 
банктің комиссиялық алымы - банковский 
комиссионный сбор, комиссионные банка

банктің комиссиялық төлемі - банковский 
комиссионный платеж 

банктің комиссиялық-делдалдық операциялары - 
банковские, комиссионно-посреднические операции 

банктің компьютерлік желісі - банковская 
компьютерная система 

банктің контокорренттік шоты - контокоррентный 
банковский счет 

банктің қор мекемелері - фондовые учреждения     
банка 

банктің корпорацияларға көтерме сауда қызметін 
көрсетуі - оптовое банковское обслуживание 
корпораций 

банктің көтерме сауда қызметі - оптовая банковская 
деятельность 
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банктің кредит беру əдісі, банктің несиелендіру əдісі - 
метод банковского кредитования 

банктің кредит беруге қабілеттілігінің рейтингі - 
рейтинг кредитоспособности банка 

банктің кредит желісі - банковская кредитная линия 
банктің кредит карточкасы - банковская кредитная 
карточка 

банктің кредит саясаты бөлімі - отдел кредитной 
политики банка 

банктің күзет бөлімі - отдел охраны банка 
банктің күзет қызметі - служба охраны банка 
банктің күйреуі - крах банка 
банктің құжаттары - документация банка 
банктің құндылықтарды сақтауға алғаны жөніндегі 
қолхаты - расписка банка в получении ценностей на 
хранение 

банктің құндылықтарды сақтауы - хранение 
ценностей банком 

банктің құндылықтарды, құжаттарды сақтау жөнінде 
қызметтер көрсетуі - услуги банка по хранению 
ценностей, документов 

банктің құрылтайшысы - учредитель банка 
банктің лауазымды тұлғаларының қойылған 
қолдарының тізімі - список подписей должностных 
лиц банка 

банктің мемлекеттік борыш жөніндегі бөлімі - отдел 
банка по государственному долгу 

банктің мерзімді валюталық операциялар бойынша 
таза жайғасымы - нетто-позиция банка по срочным 
валютным операциям 

банктің міндетті сақтық қорлары - обязательные 
резервы банка, обязательные банковские резервы

банктің міндетті сақтық қорының нормасы - норма 
обязательных резервов банка 

банктің негізгі операциялық қызметі - основная 
операционная деятельность банка 

банктің несие бөлімі - ссудный отдел банка 
банктің несиесі бойынша берешекті реттеу - 
регулирование задолженности по ссудам банка 

банктің операциялық кассасы - операционная касса 
банка 

банктің операциялық күні - операционный день банка 
банктің операциялық қызметі - операционная 
деятельность банка 

банктің операциялық сақтық қоры - операционный 
резерв банков 

банктің операциялық табысы - операционные доходы 
банка 

банктің операциялық шектелімі - операционный 
лимит банка 

банктің ордерлік чегі - банковский ордерный чек 
банктің орнықтылығы - устойчивость банка 
банктің орталық кеңсесі - центральный офис банка 
банктің оффшорлық коммерциялық қызметі - 
оффшорная коммерческая банковская деятельность 

банктің өз капиталынан айрылуы - утрата банком 
своего капитала 

банктің өтімпаздық тəуекелі - риск ликвидности банка 

банктің пайдалылығы - прибыльность банка 
банктің пайызсыз кірісі - непроцентные доходы банка 
банктің пассив операциялары - пассивные банковские 
операции 

банктің растауы - подтверждение банковское 
банктің реттелмейтін қызметі - нерегулируемая 
банковская деятельность 

банктің сақтау орны - хранилище банка (банковское) 
банктің сақтық қоры - резерв банка (банковский) 
банктің сақтық шоты - резервный счет банка 
банктің салымшылар шотының жай-күйі туралы 
есеп беруі - отчет банка о состоянии счетов вкладчиков 

банктің сəйкестендірме коды - банковский 
идентификационный код 

банктің сəйкестендірме нөмірі - банковский 
идентификационный, номер идентификационный 
номер банка

банктің сейфтерге арналған үй-жайы - помещение 
банка для сейфов 

банктің сенімгерлік департаменті - трастовый 
департамент банка 

банктің сенімгерлік индоссаменті - трастовый 
индоссамент банка 

банктің сенімгерлік операциялары - банковские 
доверительные операции 

банктің сенімділігі - надежность банка 
банктің стратегиялық желісі - стратегическая линия 
банка 

банктің таза теңгерімі - нетто-баланс банка 
банктің тактикалық желісі - тактическая линия банка 
банктің тартылынды ресурстары - привлеченные 
ресурсы банка 

банктің тауар операциялары - товарные операции 
банка 

банктің телеграфтық коды - банковский телеграфный 
код, телеграфный код банка

банктің теңгерімнен тыс шоты - внебалансовый 
банковский счет 

банктің тиісті мерзімдегі активтері мен 
міндеттемелері арасындағы оң айырма - 
положительная разница между активами и 
обязательствами банка с соответствующими сроками 

банктің тікелей кредит беруі - прямое банковское 
кредитование 

банктің толық кепілдігі - полная банковская гарантия 
банктің төлем айналымы - платежный оборот банка 
банктің төлем қабілеттілігі - платежеспособность 
банка 

банктің төлем карточкалары - платежные банковские 
карточки 

банктің төлем тапсырмасы - платежное поручение 
банка 

банктің төлем төлеу қабілетін бағалау - оценка 
платежеспособности банка 

банктің төлем төлеуге қабілетсіздігі - 
неплатежеспособность банка 

банктің төлем туралы бұйрығы - приказ банка о 
платеже 
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банктің төлемге қабылдау туралы жазбасы жазылған 
чек - чек с надписью банка о принятии к платежу 

банктің түрлі кредиттері - различные банковские 
кредиты 

банктің тұрақсыз клиенті - непостоянный клиент банка 
банктің уəкілетті қызметкерлерінің қолтаңба үлгілері 

- образцы подписей уполномоченных сотрудников 
банка 

банктің уəкілеттігі - уполномочие банка 
банктің ұйымдық құрылымы - организационная 
структура банка 

банктің фракциялық сақтық қорлар жүйесі - система 
фракционных резервов банка 

банктің хабарламасы - извещение банка
банктің чекті куəландыруы - удостоверение чека 
банком 

банктің шабарманы - посыльный банка 
банктің шетелдік банктермен есеп айырысуы - расчет 
банка с иностранными банками 

банктің шынайы өтемпаздығы - подлинная 
ликвидность банка, подлинная банковская ликвидность 

банктің ықпал ету шаралары - меры банковского 
воздействия 

банктің эмиссиялық қызметі, банктің ақша шығару 
қызметі - эмиссионная деятельность банка 

банктің эмиссиялық-кассалық операциялары - 
эмиссионно-кассовые банковские операции 

банк-фактор - фактор-банк 
бап; мақала - статья 
бапты қайта қарау - пересмотр статьи 
баптың тармағы - пункт статьи 
бар, қолда бар, бар болу - наличие 
бара-бар - адекватный
бара-бар баға, тепе-тең баға - паритетная цена 
бара-бар бағам - паритетный курс 
бара-барлық - адекватность
бара-барлық бойынша айырбастау - обмен по паритету 
бара-барлық қағидаты - принцип паритета 
бара-барлық негіз, бара-барлық бастау - начало 
паритетное 

бара-барлық туралы ескертпе - оговорка о паритете 
бара-барлыққа қатысты айырма - разница 
относительно паритета 

бара-барлықты қайта қарау - пересмотр паритетов 
барлау - разведка
барлық қатынастарда тең, барлық жағынан тең - 
равный во всех отношениях 

барлық кінəрат-талаптан бас тарту - отказ от всех 
притязаний 

барлық тəуекелдіктен сақтандыру полисі - полис 
страхования от всех рисков 

барлық шетелдік кірісті есепке алу - зачет всех 
зарубежных доходов 

барлық шетелдік шығысты есепке алу - зачет всех 
зарубежных расходов 

бару - посещение
“Баршаның назарына!” дабылы - сигнал “Внимание 
всем!”

барынша адалдық қағидаты - принцип наивысшей 
добросовестности 

барынша азайту - минимизация 
барынша азайту міндеті - задача минимизации 
барынша азайту операциясы - операция минимизации 
барынша арттыру міндеті - задача максимизации 
барынша жоғары баға - максимальная цена 
барынша жоғары құн - максимальная стоимость 
барынша жоғары пайда - максимальная прибыль 
барынша жоғары пайыздық мөлшерлеме - 
максимальная процентная ставка 

барынша жоғары ықтимал залал - максимально 
возможный убыток 

барынша қол жетімді бағамен сату - продажа по 
максимально достижимой цене 

барынша қолайлы жағдай жасау тəртіптемесін 
пайдаланатын елдерге арналған тариф - тариф 
для стран, пользующихся режимом наибольшего 
благоприятствования 

барынша қолайлы жағдай туғызу тəртіптемесі - 
режим наибольшего благоприятствования 

барынша қолайлы жағдайлар - максимально 
благоприятные условия 

барынша көбейту операциясы - операция 
максимизации 

барынша көп кредит - максимальный кредит 
барынша көп мөлшердегі кепіл - максимальный залог 
барынша өзгергіш - максимально изменчивый 
барынша төмен рауалы атаулы құн - минимально 
допустимая номинальная стоимость 

барыс, іс-əрекет - ход 
бас - генеральный
бас бақылаушы - главный контролер 
бас бақылаушы-бухгалтер - главный бухгалтер-
контролер 

бас бақылаушы-тексеруші - главный контролер-
ревизор 

бас басқарма - управление главное 
бас бостандығынан айыру - лишение свободы
бас бухгалтер, бас есепші - главный бухгалтер 
бас бухгалтерия, бас есепшілік - главная бухгалтерия 
бас директор - генеральный директор
бас директордың орынбасары - заместитель 
генерального директора 

бас əріп - заглавная буква, прописная буква
бас ескертпе - оговорка генеральная 
бас жеткізуші - поставщик генеральный 
бас жоспар, негізгі жоспар - генеральный план 
бас журнал - главный журнал 
бас ию - низкопоклонство 
бас қазынашы - генеральный казначей 
бас қаржы бақылаушысы - главный финансовый 
контролер 

бас қаржы директоры - главный финансовый директор 
бас касса - главная касса
бас кассир - главный кассир 
бас келісім - генеральное соглашение 
бас кеңесші - генеральный консультант 
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бас кітап - книга главная 
бас кітапты жабу - закрытие главной книги 
бас қоғам, төркіндес қоғам, ие қоғам, иегер қоғам, 
түптұлға қоғам - общество-мать 

бас компания, иегер компания, еге компания, төр-
кін дес компания, түптөркін компания - компания 
материнская 

бас қосу - встречи 
бас маман - главный специалист
бас менеджер - генеральный менеджер 
бас мердігер - генеральный подрядчик
бас міндеттеме - обязательство генеральное 
бас несиегер - главный кредитор 
бас нұсқаушы - инструктор главный 
бас өкілдік - представительство генеральное 
бас полис бойынша сақтандыру - страхование по 
генеральному полису 

бас прокурор - прокурор генеральный 
бас редактор - редактор главный 
бас серіктес - партнер генеральный 
бас тарту - самоотвод 
бас тарту туралы мəлімдеме - заявление об отказе 
бас тарту үшін негіздеме - основание для отказа 
бас тарту хаты - отказное письмо, письмо-отказ
бас тарту ықтималдығы - вероятность отказа 
бас тарту, қабыл алмау - отказ
бас тартушы - отказник 
бас тартушылық - отказной 
бас ұйым - организация генеральная 
бас шарт - договор генеральный 
басқа адамның есебінен - за счет другого лица
басқа бетке көшіру - перенос на другую страницу 
басқа валютаға аудару - перевод в другую валюту 
басқа да жөнелтімдер - другие отправления
басқа да міндетті төлемдер - другие обязательные 
платежи 

басқа да пошталық қызметтер көрсету - прочие 
почтовые услуги 

басқа да түсімдер - поступления прочие 
басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер - прочие 
долгосрочные обязательства 

басқа елдерде жылжымайтын мүлік сатып алу - 
приобретение недвижимости в других странах 

басқа елдерде сатып алу - приобретение в других 
странах 

басқа иеленушіге ауысу - переход к другому владельцу 
басқа қаланың пошта жөнелтімі - иногородное 
почтовое отправление

басқа қойылған қолды куəландыратын қол қою - 
подпись, удостоверяющая другую подпись 

басқа мекенжайға жіберу - переадресовывать 
басқа мекенжайға жіберу, мекенжайды өзгертіп жазу - 
переадресовка 

басқа тараптың міндеттемелері бойынша 
жауапкершілікті қабылдау - принятие 
ответственности по обязательствам другой стороны 

басқа тұлғаның атынан жəне мүдделері үшін əрекет 
ететін тұлға - лицо, действующее от имени и в 
интересах другого лица 

басқа шотқа көшірілген - перенесенный на другой   
счет 

басқаға тапсыру, қайта тапсыру - перепоручить 
басқадай активтер - прочие активы 
басқадай бағалы қағаздар - прочие ценные бумаги 
басқадай жылжымайтын мүлік - прочая недвижимость 
басқадай кіріс - прочие доходы 
“басқадай кредиттер” - “прочие кредиты” 
басқадай өндірістік шығыс - прочие производственные 
расходы 

“басқадай пайда” - “прочие прибыли” 
басқадай тең жағдайлар шартымен - при прочих 
равных условиях 

“басқадай ұзақ мерзімді борыш” - “прочий 
долгосрочный долг” 

басқадай чек депозиттері - прочие чековые депозиты 
басқадай шығын - прочие затраты 
басқадай шығыс - прочие расходы 
басқаның пайдасына шегіну‚ біреудің пайдасына 
кеңшілік жасау, біреудің пайдасына жолын беру - 
уступка в пользу другого 

басқарма - правление 
басқарма бастығы - начальник управления 
басқарма директорларының кеңесі - совещание 
директоров правления 

басқарма есебін тыңдау - заслушивание отчета 
правления 

басқарма жиналысы - собрание правления 
басқарма құрамы - состав правления 
басқарма құрамын бекіту - утверждение состава 
правления 

басқарма мүшесі - член правления 
басқарма немесе директорлар кеңесі - правление или 
совет директоров 

басқарма отырысы, басқарма мəжілісі - заседание 
правления 

басқарма төрағасы - председатель правления 
басқарма, басқару - управление 
басқармалық автоматтандырылған басқару жүйесі 

- управленческая автоматизированная система 
управления 

басқарманы қайта құру - реорганизация управления 
басқарманың жылдық есептемесі - годовой отчет 
правления 

басқару - руководить 
басқару аппараты - аппарат управления
басқару аппаратын қайта ұйымдастыру - 
реорганизация управленческого аппарата 

басқару аппаратын ұйымдастыру - организация 
управленческого аппарата 

басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын шығыс - 
расходы на содержание аппарата управления 

басқару атқарымдарын бөлісу, басқару бернелерін 
бөлісу - распределение функций управления 

басқару атқарымы, басқару бернелері - функции 
управления 

басқару баспалдағы - ступень управления 
басқару əдіснамасы - методология управления 
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басқару есебі, басқармалық есеп - управленческий 
учет

басқару жүйесі - система управления 
басқару жүйесін қайта құру - перестройка системы 
управления 

басқару жұмысы - работа управленческая 
басқару қағидаты - принцип управления 
басқару кадрларын іріктеу - подбор кадров управления 
басқару кадрларын орналастыру - расстановка кадров 
управления 

басқару қарым-қатынасы - отношения управления 
басқару кестесі - сетка управления 
басқару көлемі - объем управления 
басқару құжаттамасы - документация управленческая
басқару құрылымы - структура управления, устройство 
управления

басқару құрылымының атқарымдық тұрпаты - 
функциональный тип структуры управления 

басқару құрылымының тұрпаты - тип структуры 
управления 

басқару қызметі - служба управления 
басқару қызметінің бөлінісі, басқару қызметін бөлу - 
разделение управленческой деятельности 

басқару міндеті - задача управления 
басқару нысаны - форма управления 
басқару объектісі - объект управления 
басқару операциясы - операция управления 
басқару органдары - органы управления 
басқару органы - орган управления 
басқару өзегі - ядро по управлению 
басқару психологиясы - психология управления 
басқару саласы, басқару аясы - сфера управления 
басқару саласындағы маман - специалист в области 
управления 

басқару сапасы - качество управления 
басқару сапасын бағалау - оценка качества управления 
басқару социологиясы - социология управления 
басқару стилі - стиль управления 
басқару субъектісі - субъект управления 
басқару субъектісінің құқықтары - права субъектов 
управления 

басқару тақтасы, басқару қалқаны - щит управления 
басқару теориясы - теория управления 
басқару тəртібі - процедура управления 
басқару тəртібіне қарсы қылмыс - преступление 
против порядка управления 

басқару тетігі - механизм управления 
басқару техникасы - техника управления 
басқару технологиясы - технология управления 
басқару тізбегі - цепь управления 
басқару тобы - группа управления 
басқару үдерісі - процесс управления 
басқару үлгісі - модель управления 
басқару ұйтқысы - ядро по управлению
басқару шоты - счет управления 
басқару шығыны - издержки управленческие 
басқару шығынын үнемдеуден түскен пайда - 
прибыль от экономии управленческих расходов 

басқару шығысы - управленческие расходы 
басқару шығысының орнын толтыруға арналған 
үстеме - надбавка для компенсации управленческих 
расходов 

басқаруға жұмсалған шығыс - расходы управленческие 
басқарудағы алқаластық - коллегиальность управления 
басқарудағы əділдік теориясы - теория справедливости 
в управлении 

басқарудағы командалар тізбегі - цепь команд в 
управлении 

басқарудағы операциялық тəсілдеме - операционный 
подход в управлении 

басқарудағы тəсілдеме - подход в управлении 
басқарудағы тəуекел - риск в управлении 
басқарудағы үдеріс - процесс в управлении 
басқаруды ақпаратпен қамтамасыз ету - 
информационное обеспечение управления 

басқаруды ғылыми жолмен ұйымдастыру - научная 
организация управления 

басқаруды жетілдіру - совершенствование управления 
басқаруды зерттеу - исследование управления 
басқаруды қаржыландыру - финансирование 
управления 

басқаруды оңтайландыру - оптимизация управления 
басқаруды орталықтандыру - централизация 
управления 

басқаруды ұйымдастыру - организация управления 
басқаруды ұтымды ету - рационализация управления 
басқарудың ақпараттық жүйелері - информационные 
системы управления 

басқарудың атқарымдық жүйесі - функциональная 
система управления 

басқарудың атқарымдық құрылымы - 
функциональная структура управления 

басқарудың бағыныстылығы - иерархия управления 
басқарудың əміршілдік əдістері - командные методы 
управления 

басқарудың жаңа əдістеріне көшу - переход на новые 
методы управления 

басқарудың желілік жүйесі, желілік басқару жүйесі - 
линейная система управления 

басқарудың желілік-атқарымдық нысаны, 
желілік-атқарымдық басқару нысаны - линейно-
функциональная форма управления 

басқарудың желілік-бернелік жүйесі, басқарудың 
желілік-атқарымдық жүйесі, желілік-атқарымдық 
басқару жүйесі - линейно-функциональная система 
управления 

басқарудың жобалық құрылымы - проектная 
структура управления 

басқарудың жоғары буыны - высшее звено управления 
басқарудың қалыптамалық құрылымы - матричная 
структура управления 

басқарудың көп деңгейлі сатысы - многоуровневая 
иерархия управления 

басқарудың мүмкіндікті құрылымы - виртуальная 
структура управления 

басқарудың нəтижелілігі - результативность управления 
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басқарудың орта буыны - среднее звено управления 
басқарудың өкімгерлік əдістері - распорядительные 
методы управления 

басқарудың серіктес құрылымы - партнерская 
структура управления 

басқарудың тиімділігі - эффективность управления 
басқарудың ұйымдық құрылымы - организационная 
структура управления 

басқарудың ұйымдық-өкімдік əдістері - 
организационно-распорядительные методы управления 

басқарудың экономикалық əдістері - экономические 
методы управления 

басқарушы - руководящий, управляющий
басқарушы агент - управляющий агент 
басқарушы андеррайтер - управляющий андеррайтер 
басқарушы бухгалтер - бухгалтер управляющий 
басқарушы кепілгер - управляющий гарант 
басқарушы компания - управляющая компания 
басқарушы қызметкерлердің біліктілігін арттыру - 
повышение квалификации руководящего персонала 

басқарушы серіктес - партнер управляющий 
басқарушы техникалық топ - руководящая техническая 
группа

басқарушы ұйым - организация управляющая 
басқарушылар кеңесі - совет управляющих 
басқарушылық ақпарат - информация управленческая 
басқарушылық аппарат ұстау - содержание 
управленческого аппарата 

басқарушылық бақылау - контроль управленческий 
басқарушылық бухгалтерлік есеп - управленческий 
бухгалтерский учет 

басқарушылық деңгей - уровень управленческий 
басқарушылық деңгейде - на руководящем уровне 
басқарушылық есеп - учет управленческий 
басқарушылық есеп жүйесін əзірлеу - разработка 
системы управленческого учета 

басқарушылық қабілет - способность управленческая 
басқарушылық қатынастар - управленческие 
отношения 

басқарушылық келісімшарт жасасу - управленческое 
контрактирование 

басқарушылық кеңес беру - управленческое 
консультирование 

басқарушылық кеңес беру қызметтерін көрсету - 
управленческие консультационные услуги 

басқарушылық команда, басқарушы команда - 
управленческая команда 

басқарушылық қызмет - деятельность управленческая 
басқарушылық қызметкерлер - управленческий 
персонал 

басқарушылық қызметтерін көрсету - управленческие 
услуги 

басқарушылық қызметті жоспарлау - планирование 
управленческой деятельности 

басқарушылық қызметтің ұйымдық аудиті - 
организационный аудит управленческой деятельности 

басқарушылық тəжірибе - практика управленческая 
басқарушылық шешім - управленческое решение 

басқарушылық шешімдер технологиясы - технология 
управленческих решений 

басқарушылық ықпал - воздействие управляющее 
басқарушының орынбасары - заместитель 
управляющего 

басқарылатын баға белгіленімі - ценообразование 
управляемое 

басқарылатын қор - управляемый фонд 
басқарылатын құбылмалы бағам - управляемый 
плавающий курс 

басқарылатын несиелендіру бағдарламасы - 
управляемая программа кредитования 

басқарылатын облигациялар - управляемые облигации 
басқарылатын пассивтер - управляемые пассивы 
басқарылатын үдеріс - процесс управляемый 
басқарылатын шот - управляемый счет 
басқарылғыштық коэффициенті - коэффициент 
управляемости 

басқарылмалы баға - цена управляемая 
басқарылмалы баға белгіленімі - управляемое 
ценообразование 

басқарылмалы баға, басқарылатын баға - 
управляемая цена 

басқарылмалы нарықтық экономика - экономика 
рыночно-управляемая 

басқарымдылық мөлшері‚ басқарылушылық 
мөлшері - норма управляемости 

басқы кадр - кадр заглавный
басқыншылық - агрессия, интервенция
басқыншылық ақша - оккупационные деньги 
басқыншылық баға - интервенционная цена 
басқыншылық бағам - интервенционный курс 
басқыншылық сомасы - сумма интервенции 
басқыншылықпен жұтылу - поглощение агрессивное 
баспа - издательство
баспа басылымдарының жарнамасы - реклама 
печатных изданий 

баспа қағазы - печатная бумага 
баспа клишесі - печатное клише
баспа өнімі - издательская продукция 
баспа өнімін сату - реализация издательской продукции 
баспа табақ - печатный лист 
баспа тəсілі, басып шығару тəсілі - способ печати
баспа-бас айырбас - бартер
баспа-бас айырбас келісімі - соглашение бартерное 
баспа-бас айырбас операциялары - операции бартерные 
баспа-бас айырбас саудасы - торговля бартерная 
баспа-бас айырбас тауары - товар бартерный 
баспа-бас айырбас шарттары - условия бартера 
баспа-бланкілік өнім - печатно-бланочная продукция
баспагер, бастырып шығарушы - издатель 
баспалдақ, саты - лестница
баспалдақты айырбас - своп ступенчатый 
баспалық ішпек, баспасөз ішпегі - печатный вкладыш
баспасөз - пресса 
баспасөз атташесі (дипломатиялық өкілдіктің 
баспасөз жөніндегі қызметкерлерінің атауы) - 
пресс-атташе 
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баспасөз басылымдары - печатные издания
баспасөз басылымдарының мекенжайы 
көрсетілмеген жөнелтімдері - безадресные 
отправления печатных изданий

баспасөз басылымы - печатное издание
баспасөз басылымының түзетілімі - корректура 
печатного издания

баспасөз бен мерзімді басылымды тарату бөлімі - 
отдел по распространению печати и периодических 
изданий 

баспасөз бюросы - пресс-бюро 
баспасөз жарияланымы - публикация печатная 
баспасөз қызметі - пресс-служба 
баспасөз мəслихаты - пресс-конференция 
баспасөз орталығы - пресс-центр 
баспасөз тарату - распространения печати
баспасөз тарату бөлімі - отдел распространения печати
баспасөз хабараламасын дайындау - подготовка пресс-
релиза 

баспасөз хабарламасы - пресс-релиз 
баспасөз хабарламасын шығару - выпуск пресс-релиза 
баспасөз хатшысы - пресс-секретарь 
баспасөзде жариялау - публикация в прессе 
баспасөздегі жарияланым - публикация в печати 
баспасөздегі жарнама - реклама в прессе 
баспасөзді жеткізу - доставка печати 
баспасөзді тасымалдау цехы - цех экспедирования 
печати

баспахана - типография
баспаханалық іс - типографское дело
баспаханалық тəсілмен жасалған бедер - оттиск, 
нанесенный типографским способом

баспаханалық шығыс - типографские расходы 
бастақырыптық титр - титр заглавный
бастама - зачин, почин
бастама көрсету - проявление инициативы 
бастама көтеру - выступление с инициативой 
бастама, ықылас, ынтагерлік, басталған іс - 
начинание, инициатива 

бастаманы іліп əкету - подхват инициативы 
бастаманы қолдау - поддержка инициативы 
бастамашы нөмірі - номер инициатора 
бастамашы ұйым - организация-инициатор 
бастамашы, ынтагер - инициатор 
бастамашыл ұсыныс - предложение инициативное 
бастамашылық жасау, ынталану - иницировать
бастамашының сəйкестендіргіш тұрпаты - тип 
идентификатора инициатора 

бастапқы - исходный, первичный
бастапқы аккредитив - первоначальный аккредитив 
бастапқы ақпар - сводка первичная 
бастапқы ақпарат - первичная информация 
бастапқы ақша - первичные деньги 
бастапқы алым - первоначальный сбор 
бастапқы ауыртпалық - начальное обременение 
бастапқы баға белгіленімі - начальная котировка 
бастапқы баға, бастау баға - исходная цена, начальная 
цена, первоначальная цена, стартовая цена

бастапқы бағалы қағаздар - первичные ценные бумаги 
бастапқы бағалы қағаздар нарығы - первичный рынок 
ценных бумаг

бастапқы бағалы қағаздар шығарылымы - 
первичный выпуск ценных бумаг 

бастапқы бағам - начальный курс 
бастапқы бағасынан шегерім - скидка с 
первоначальной цены 

бастапқы бухгалтерлік теңгерім - начальный 
бухгалтерский баланс 

бастапқы депозит - первичный депозит 
бастапқы дилер - первичный дилер 
бастапқы дисконт - первоначальный дисконт 
бастапқы есеп көрсеткіші - показатель первичного 
учета 

бастапқы есеп құжаты бланкісінің нысаны - форма 
бланка первичного учетного документа 

бастапқы есеп-қисап - отчетность первичная 
бастапқы жазылыс - первоначальная подписка 
бастапқы жайғасым - позиция исходная 
бастапқы жарна - первоначальный взнос 
бастапқы жарнаны төлеу - уплата первоначального 
взноса 

бастапқы жеңілдіктер - первоначальные льготы 
бастапқы жұмсалым - вложение первоначальное 
бастапқы инвестициялар - первоначальные 
инвестиции 

бастапқы ипотека - первичная ипотека 
бастапқы ипотекалық нарық - первичный ипотечный 
рынок 

бастапқы қалдық - первоначальный остаток 
бастапқы капитал - исходный капитал, начальный 
капитал, первоначальный капитал

бастапқы капиталды көбейту - увеличение 
первоначального капитала 

бастапқы қаржы бөлу - ассигнования первоначальные 
бастапқы кепілдікті кепілақша, бастапқы кепілдікті 
қардар - первоначальный гарантийный задаток 

бастапқы кіріспе теңгерім - начальный вступительный 
баланс 

бастапқы комиссиялық алым - начальные 
комиссионные 

бастапқы қорланым - первоначальное накопление 
бастапқы кредит, бастау кредит - стартовый кредит 
бастапқы күрделі қаржы - первоначальные 
капиталовложения 

бастапқы күшін жою - денонсирование
бастапқы қуыным - иск первоначальный
бастапқы құжаттар - первичные документы 
бастапқы құн - первоначальная стоимость 
бастапқы маржа - начальная маржа, первоначальная 
маржа

бастапқы мезет - момент начальный 
бастапқы мəліметтер - исходные данные
бастапқы мерзім - первоначальный срок 
бастапқы міндеттеме - первичное обязательство 
бастапқы мөлшерлеме - начальная ставка, 
первоначальная ставка
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бастапқы нарық - первичный рынок 
бастапқы несие - начальный кредит 
бастапқы несиегер - первичный кредитор 
бастапқы нобай - набросок первоначальный 
бастапқы өткізбе (жазба) - начальная проводка 
бастапқы пайыздық мөлшерлеме - первоначальная 
процентная ставка 

бастапқы раккорд - раккорд начальный 
бастапқы сақтандыру - первичное страхование 
бастапқы сақтандыру жарнасы - первичный страховой 
взнос 

бастапқы сақтық қор - первичные резервы 
бастапқы салық шегерімі - первоначальная налоговая 
скидка 

бастапқы салым - вклад первоначальный 
бастапқы салымшы - первоначальный вкладчик 
бастапқы сальдо - сальдо начальное 
бастапқы себеп, алғашқы себеп - первопричина 
бастапқы сұрыптау - первичная сортировка
бастапқы талап, бастапқы қуыным - первоначальный 
иск 

бастапқы теңгерім - начальный баланс 
бастапқы тіркеу кітабы - первичная книга регистрации 
бастапқы төлем - начальный платеж, первоначальный 
платеж

бастапқы ұсыныс, əуелгі ұсыныс - первичное 
предложение 

бастапқы шарт - первоначальный договор 
бастапқы шегерім - начальная скидка 
бастапқы шот нөмірі - номер первичного счета 
бастапқы шығын - исходные затраты 
бастапқы, əуелгі - изначальный 
бастау баға, бастама баға - цена исходная 
бастау капитал, бастапқы капитал - стартовый 
капитал 

бастау нүктесі - точка отправная 
бастау сəті - стартовка, точка отсчета
бастау, қайнар - исток
бастаушы, жүргізуші, жетекші; ұйытқы - ведущий, 
застрельщик

бастауыш əскери даярлық - начальная военная 
подготовка (НВП)

басты бағыт - линия генеральная 
басты бекет - головной пункт
басты жеткізуші - поставщик главный 
басты мəселе - вопрос главный 
басты серіктес - партнер главный 
басты тезис - тезис главный
басты тұтынушы - потребитель главный 
басты ұйым - головная организация 
басты шот, бас шот - счет главный 
бастық - начальник 
бастырма, жапсырма - накладка 
басшыларды даярлау - подготовка руководителей 
басшылық жұмысқа жоғарылату - выдвижение на 
руководящую работу 

басшылық құрам қатарындағы қызметші - служащий 
из числа руководящего состава 

басшылық қызметке жоғарылату - выдвижение на 
руководящую должность

басшылық нұсқаулар - указания руководящие 
басшылық стилі - стиль руководства 
басшылық теориясы - теория руководства 
басшылық, жетекшілік, бастықтар, басқарушы 
адамдар - руководство, начальство

басшылыққа алу, негізге алу - принятие к руководству, 
принять к руководству, руководствоваться

басшылыққа алынатын қағидат - принцип 
руководящий 

басшылықты жүзеге асыру - осуществление 
руководства 

басшылықты қайта таныстыру - репрезентация 
руководства 

басшылықты өз міндетіне алу - принятие на себя 
руководство 

басшылықтың компанияны сатып алуы - 
приобретение компании руководством 

басшылықтың сабақтастығы - преемственность 
руководства 

басшылықтың шешімі - решение руководства 
басшыны жалдау - найм руководителя 
басшының қаржы мəселелері жөніндегі орынбасары 

- заместитель руководителя по финансовым вопросам 
басы, басталуы, қайнар көзі, бастауы - начало 
басы артық ақша ұсынысы - избыточное денежное 
предложение 

басы артық жинақ ақша - сбережения избыточные 
басы артық қор - запас избыточный 
басы артық пайда - прибыль избыточная 
басы артық сақтық қор - резерв избыточный 
басыбайлы беру; иеліктен айыру, иеліктен шығару, 
шеттету - отчуждение 

басылудың ақаулары - дефекты печатания 
басылым - издание 
басылым тұрпаты - тип публикации
басылым үлгісі - макет издания
басылымдар тізбесі - перечень изданий
басылымдарды өткізудің “қомақты” кестесі - 

“громоздкий” график сдачи изданий 
басылымдардың каталогтық бағасы - каталожная 
цена изданий

басылымның аңдатпасы - аннотация издания
басылымның баспалық құны - издательская стоимость 
издания

басылып шығу - выход из печати 
басылып шыққан ақша - отпечатанные деньги 
басым айқындама - позиция доминирующая 
басым баға - преобладающая цена 
басым бағыт - приоритетное направление 
басым болу, үстем болу - доминировать 
басым қаржыландыру - приоритетное финансирование 
басым көпшілік - подавляющее большинство, 
квалифицированное большинство 

басым міндет - задача приоритетная 
басым ой - доминанта
басым талап - приоритетное требование 
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басым түрде - приоритетно
басым үрдіс - преобладающая тенденция 
басым, басымдық, артықшылық, басыңқылық, 
басым түсетін - превалирующий, преобладание, 
приоритет, превосходство, приоритет

басымдық жағдай - доминирующее положение 
басымдық қағидаты - принцип доминирования, 
принцип приоритета

басымдық құжат - документ приоритетный 
басымдық құқық - право преимущественное 
басымдық реті - порядок приоритета 
басымдықпен жөнелту тəртібі - приоритетный порядок 
отправления

басымдықпен сатып алу құқығы - право 
преимущественной покупки 

басымдықпен сатып алу, артықшылықпен сатып алу 
- преимущественная покупка 

басымдықтар жүйесі - система приоритетов 
басымдықтарды анықтау - определение приоритетов 
басымдықтарды бөлу - распределение приоритетов 
басымдықты акциялар - приоритетные акции 
басымдықты жою - устранение преимуществ 
басымдықты күрделі жұмсалым - приоритетные 
капиталовложения 

басымдықты қызмет түрі - приоритетный вид 
деятельности 

басымдықты облигация - облигация приоритетная 
басымдылығы бар пошта жөнелтімі - приоритетное 
почтовое отправление 

басымдылық - примат 
басымдылық құқығы - право приоритета 
басымдылық тұрпаты - тип приоритета 
басымдылықты фактор - фактор доминирующий 
басып кету, қағып кету - наезд
басып кіру - вторжение
басып қою, тоқтатып тастау - замять 
басып озу - обгон
басып шығару - печатание, распечатка
батыл қарсы əрекет - противодействие решительное 
Батыс Азияға арналған экономикалық комиссия - 
Экономическая комиссия для Западной Азии (ЭКЗА)

баулу, сіңіру - культивирование 
бауын шешу, бауын ағыту - расшнуровка 
баю, байыту - обогащение
баяндама - доклад
баяндама материалы - материал для доклада 
баяндама тезисі - тезис доклада
баяндаманы тыңдау - заслушивание доклада 
баяндаманы ұсыну - представление доклада 
баяндаманың нобайы - схема доклада 
баяндаманың тезистері - тезисы доклада 
баяндамашы - докладчик
баяндау - докладная
баяндау (айту, айтып беру, хабарлау) - доложить 
баяндау жазба, баяндау хат - записка докладная 
баяндау хат - докладная записка
баяндау, мазмұндау, мазмұндама, мазмұны - 
изложение, изложить

баяулатылған - замедленный 
баяулық, сылбырлық - флегматизм
бедел, абырой - авторитет
бедел, абырой (құрмет, сенім) - престиж 
беделге ие болу - завоевание авторитета 
беделден айырылу - утрата репутации 
беделден айырылу, жақсы атақтан айырылу - потеря 
репутации 

беделді болу - пользование авторитетом 
беделді карточка - престижная карточка 
беделді көтеру - повышение имиджа 
беделді нығайту - укрепление престижа 
беделін биік ұстау, беделін ардақтау - дорожание 
репутацией 

беделін қаралау - компрометировать 
беделін көтеру - поднятие престижа 
беделін сақтау - сохранение престижа 
беделін түсіру - дискредитация, подрыв авторитета, 
умалить авторитет

беделіне нұқсан келтіру - подрыв престижа 
бедер, бедерлеме - оттиск
бедербелгі - литер
бедербелгілік ақпарат - литерная информация
бедерлеу - тиснение
бедерлі сурет - барельеф
безбенделген орташа құн‚ өлшенген орташа құн - 
средневзвешенная стоимость 

безен - иллюстрация
безендірме, транспарант - транспарант 
безіну, жылыстау - бегство 
бейағымдық міндеттемелер - нетекущие обязательства 
бейағымдық мүлік - нетекущее имущество 
бейағымдық, ағымдағы емес - нетекущий 
бейактив (енжар) облигацияларды сату секциясы - 
секция продажи неактивных облигаций 

бейактив акциялар - неактивные акции 
бейактив бағалы қағаздар - неактивные ценные бумаги 
бейактив нарық - неактивный рынок 
бейактив облигациялар - неактивные облигации 
бейактив шот, белсенді емес шот - неактивный счет 
бейакционерлік банк - неакционерный банк 
бейакционерлік, акционерлік емес - неакционерный 
бейақша операциялары, ақшасыз операциялар - 
неденежные операции 

бейбанкілік институттар жүйесінің заңи 
инфрақұрылымы - юридическая инфраструктура 
системы небанковских институтов 

бейбанктік - небанковский 
бейбанктік депозиттік институт - небанковский 
депозитный институт 

бейбанктік еншілес компания - небанковская дочерняя 
компания 

бейбанктік институт, банкке жатпайтын институт - 
небанковский институт 

бейбанктік қаржы делдалы - небанковский 
финансовый посредник 

бейбанктік қаржы институттары - небанковские 
финансовые институты 
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бейбанктік қаржы мекемесі - небанковское финансовое 
учреждение 

бейбанктік қаржы өнімдері - небанковские финансовые 
продукты 

бейбанктік қаржы-кредит мекемесі - небанковское 
финансово-кредитное учреждение 

бейбанктік қаржыландыру - небанковское 
финансирование 

бейбанктік қатысушы - небанковский участник 
бейбанктік кəсіпорын - небанковское предприятие 
бейбанктік кредит ұйымдары - небанковская кредитная 
организация 

бейбанктік қызмет - небанковская деятельность 
бейбанктік операциялар - небанковские операции 
бейбекем, тұрақсыз - нетвердый 
бей-берекет, берекесіз, ретсіз - беспорядочный 
бейберекеттік, ретсіздік - хаос
бейбəсеке ұсыныс - неконкурентное предложение 
бейбиржалық, биржалық емес, биржадан тыс - 
небиржевой 

бейбітшілік қоры - фонд мира 
бейдепозиттік міндеттеме - недепозитное обязательство 
бейдəстүрлі əдістер - нетрадиционные методы 
бейдискрециялық саясат, илікпейтін саясат - 
политика недискреционная 

бейегеменді қарыз, тəуелді қарыз - несуверенный заем 
бейəдеп жарнама - реклама неэтичная 
бейжинақталымды, жиынтықты емес - 
некомплектные

бейинвестициялық меншік - неинвестиционная 
собственность 

бейинфекциялық заттектер - неинфекционные 
вещества

бейілді қарым-қатынас - отношение лояльное
бейілділік, ықыластылық - лояльность 
бейімделгіштік - приспосабливаемость 
бейімделме баға саясаты - политика адаптивных цен 
бейімделме үлгі - модель адаптивная 
бейімделу, бейімдеу, бейімдеме - адаптация, 
акклиматизация; приспособление, приспосабливание 

бейімделуші - приспосабливающийся 
бейімділік - наклонность, склонность; призвание
бейінді біліктілік - профильная квалификация 
бейқалып жүйелер - нелинейные системы 
бейқамдық, салақтық - беспечность 
бейқаржылық инвестиция, қаржысыз инвестиция - 
инвестиции нефинансовые 

бейқаржылық инвестициялар - нефинансовые 
инвестиции 

бейқаржылық кəсіпорындар - нефинансовые 
предприятия 

бейқаржылық компания - нефинансовая компания 
бейқаржылық қызметтер көрсету - услуги 
нефинансовые 

бейклирингілік - неклиринговый 
бейкоммерциялық құрылымдар - структуры 
некоммерческие 

бейкоммерциялық мақсат - цель некоммерческая 

бейкоммерциялық орталық - центр некоммерческий 
бейкоммерциялық сектор - сектор некоммерческий 
бейкоммерциялық тауарлар - товары некоммерческие 
бейкоммерциялық ұйым - некоммерческая организация
бейкоммерциялық ұйымның құрылтайшылық 
құжаттары - учредительные документы 
некоммерческой организации 

бейконституциялық, конституциялық емес - 
неконституционный 

бейкорпоративтік қарызгерлер - некорпоративные 
заемщики 

бейкорпоративтік салым - некорпоративный вклад 
бейкорпоративтік сектор - некорпоративный сектор 
бейкредиттік банк операциялары - некредитные 
банковские операции 

бейкредиттік операциялар - некредитные операции 
бейкүнтізбелік қаржы жылы - некалендарный 
финансовый год 

бейқұпия сипаттағы құжат - документ несекретного 
характера

бейматериалдық активтер - нематериальные активы 
бейматериалдық активтерге инвестиция жұмсау - 
инвестиции в нематериальные активы 

бейматериалдық активтерді сату - продажа 
нематериальных активов 

бейматериалдық активтерді сатып алу - приобретение 
нематериальных активов 

бейматериалдық активтермен қамтамасыз ету - 
обеспечение нематериальными активами 

бейматериалдық күрделі активтер қоры - фонд 
нематериальных капитальных активов 

бейматериалдық мүлік - имущество нематериальное 
беймəлім залалдарға арналған сақтық қорлар - 
резервы на незаявленные убытки 

беймемлекеттік берешек - негосударственная 
задолженность 

беймемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры - 
негосударственный накопительный пенсионный фонд

беймемлекеттік зейнетақы - негосударственная пенсия 
беймемлекеттік зейнетақы қоры - негосударственный 
пенсионный фонд 

беймемлекеттік зейнетақы қорының есебі мен есеп-
қисабы - учет и отчетность негосударственного 
пенсионного фонда 

беймемлекеттік зейнетақы қорының зейнетақы 
активтерін басқару - управление пенсионными 
активами негосударственного пенсионного фонда 

беймемлекеттік қарыз - негосударственный заем 
беймемлекеттік құрылымдар - негосударственные 
структуры 

беймемлекеттік меншік нысаны - негосударственная 
форма собственности 

беймемлекеттік сақтандыру ұйымдары - 
негосударственные страховые организации 

беймемлекеттік сектор - сектор негосударственный 
беймемлекеттік ұйымдар - негосударственные 
организации 

беймонетарлық - немонетарный 
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беймонетарлық алтын - немонетарное золото 
бейнарықтық - нерыночные 
бейнарықтық бағалы қағаздар - нерыночные ценные 
бумаги 

бейнарықтық бұйрық - приказ нерыночный 
бейнарықтық кепілзат - нерыночный залог 
бейнарықтық мемлекеттік бағалы қағаздар - 
нерыночные государственные ценные бумаги 

бейнарықтық тапсырма - поручение нерыночное 
бейне, бейнелеу, сурет, бейнеленім - изображение 
бейнедиск - видеодиск
бейнежазба - видеозапись
бейнекассета - видеокассета
бейнелеу құжаты - документ изобразительный 
бейнелі сөз - выражение фигуральное
бейнелік ақпарат - информация изобразительная
бейнемагнитофон, бейнеүналғы - видеомагнитофон
бейнемагнитті фильм - видеомагнитофильм
бейнеорам - видеоклип
бейнетелефон - видеотелефон
бейнеүнхат - видеофонограмма
бейнехана - видеотека
бейнехат - видеограмма
бейөндірістік ая - непроизводственная сфера
бейөндірістік салаға күрделі қаржы жұмсалымының 
тиімділігі - эффективность капитальных вложений в 
непроизводственную сферу 

бейрезидент - нерезидент 
бейрезидент заңды тұлға - юридическое лицо-
нерезидент 

бейрезидент шоты - счет нерезидента, нерезидентский 
счет 

бейрезиденттердің Қазақстан Республикасындағы 
көздерден алатын табысы - доходы нерезидентов из 
источников в Республике Казахстана 

бейрезиденттік - нерезидентский 
бейрезиденттің тұрақты мекемесі - постоянное 
учреждение нерезидента 

бейресми - неформальный 
бейресми баға - неофициальная цена 
бейресми биржа - неофициальная биржа 
бейресми делегация - делегация неофициальная 
бейресми жарияланым - публикация неофициальная 
бейресми жинақ қорлары - неофициальные 
сберегательные фонды 

бейресми зерттеу - обследование неофициальное 
бейресми қабылдау - прием неофициальный 
бейресми қаржы - неформальные финансы 
бейресми қаржы секторы - неформальный финансовый 
сектор 

бейресми қарым-қатынас арқылы басқару - 
управление путем неформального общения 

бейресми кездесу - встреча неофициальная 
бейресми келіссөз - переговоры неофициальные 
бейресми қор биржасы - неофициальная фондовая 
биржа 

бейресми құжаттар - неофициальные документы 
бейресми нарық - рынок неофициальный 

бейресми отырыс - заседание неофициальное 
бейресми сапар - визит неофициальный 
бейресми сертификат - неофициальный сертификат 
бейресми тəртіппен - в неофициальном порядке 
бейресми ұйым - организация неформальная 
бейресми хабарлама - сообщение неофициальное 
бейресми экономика - неофициальная экономика 
бейресмилер - неформалы 
бейсалықтық төлем, салықтан тыс төлем - 
неналоговые платежи 

бейсалықтық түсім, салықтан тыс түсім - 
неналоговые поступления 

бейсаясаттық - аполитизм
бейстандарт активтер - нестандартные активы 
бейстандарт мəміле - нестандартная сделка 
бейстандарт мерзім - нестандартный срок 
бейстандарт несие - нестандартные ссуды 
бейстандарт хатқалталар - нестандартные конверты
бейтарап - нейтральный 
бейтарап аймақ - зона нейтральная 
бейтарап ақша - нейтральные деньги 
бейтарап сызық, бейтарап желі - нейтральная линия 
бейтарап, бейтараптық - нейтралитет 
бейтараптықты бұзу - нарушить нейтралитет
бейтарифтік қолдампаздық - нетарифный 
протекционизм 

бейтарифтік реттеу - нетарифное регулирование 
бейтарифтік реттеу шаралары - меры нетарифного 
регулирования

бейтарифтік тосқауылдар - нетарифные барьеры 
бейтарифтік шектеулер - нетарифные ограничения 
бейүкіметтік мемлекеттік сатып алушы - 
неправительственный государственный покупатель 

бейүкіметтік, үкіметтік емес - неправительственный 
бекем іс-қимыл (əрекет) - утвердительные действия 
бекем қаржы жағдайы - прочное финансовое 
положение 

бекем мерзімді - с твердым сроком 
бекемдеу, баянды ету - закрепить
бекініс, қорған - форт 
бекітілген - утвержденный 
бекітілген аңысын аңдау құқығы - закрепленное 
выжидательное право 

бекітілген бюджет - утвержденный бюджет 
бекітілген бюджет бойынша кірістің шығыстан 
асып түсуі - превышение доходов над расходами по 
утвержденному бюджету 

бекітілген есептеме - отчет утвержденный 
бекітілген жоба - проект утвержденный 
бекітілген жоспар - план утвержденный 
бекітілген заттық құқық - закрепленное вещное право 
бекітілген құқықтар - закрепленные права 
бекітілген пайыздық мөлшерлеме - закрепленная 
процентная ставка 

бекітілген стандарт - стандарт утвержденный 
бекітілген табыстама - передача утвержденная 
бекітілген тізім - утвержденный список 
бекітілген шот - утвержденный счет 
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бекітілуге тиісті - подлежащий утверждению 
бекіткі қолтаңба - скрепа 
бекіткіш - закрепитель
бекіту - утверждение, ратификация; закрепление, 
санкционировать

бекіту белгісі - гриф утверждения
бекіту талоны - закрепительный талон 
бекітуге беру - передача на утверждение 
бекітуге енгізу - внесение на утверждение
белбеулі транспортер - ременный транспортер
белгі - пометка
белгі соғу, атап өту - отметить
белгі соғылған жөнелтім - отправление с отметкой
белгі, қысқажазба - заметка 
белгі, нышан - признак 
белгі, таңба - знак
белгіленбеген мерзім - неустановленный срок 
белгіленген (мерзім, баға туралы) - установленный 
белгіленген баға - котированная цена, прокотированная 
цена, котировальная цена, установленная цена

белгіленген баға бойынша - по установленной цене 
белгіленген бағам - установленный курс 
белгіленген бағамға немесе бағаға қосылатын үстеме 

- надбавка к установленному курсу или цене 
белгіленген бағасынан төмен бағамен сату - продажа 
ниже установленной цены 

белгіленген борыш - установленный долг 
белгіленген жеңілдіктер - установленные льготы 
белгіленген жеріне жеткізу - доставка до места 
назначения 

белгіленген қосылыстардың пайызы - процент 
установленных соединений 

белгіленген күн - дата установленная, день назначенный
белгіленген құн - установленная стоимость 
белгіленген қызмет тəртібіне сəйкес - согласно 
установленному служебному порядку

белгіленген мерзім (валюталық операцияның) - 
установленный срок (валютной операции) 

белгіленген норма бойынша - по установленной норме 
белгіленген нормадан ауытқу - отклонение от 
установленной нормы 

белгіленген орын, межелі орын - место назначения
белгіленген сынамадағы алтын немесе күміс құйма - 
слиток золота или серебра установленной пробы 

белгіленген сынамадағы металдан шекілген мəнет - 
монеты из металла установленной пробы 

белгіленген талаптарға сай келмеу - несоответствие 
установленным требованиям 

белгіленген тəртіп - установленный порядок
белгіленген тəртіп бойынша, белгіленген тəртіппен -  
в установленном порядке 

белгіленген тəртіпті сақтау - соблюдение 
установленного порядка 

белгіленген төлем - установленный платеж 
белгіленген үдеріс - процесс установленный 
белгіленген үлгідегі бланк - бланк установленного 
образца

белгіленген шектерде - в установленных пределах 

белгілеу, белгі, таңбалау, таңба; орнату - разметка; 
отметка, пометить, обозначение; установление, 
установить

белгілі бір баға жөніндегі бұйрық - приказ по 
определенной цене 

белгілі бір баға немесе одан жоғары баға жөніндегі 
бұйрық - приказ по определенной цене или выше 

белгілі бір бағамен сатылу - продаваться по 
определенной цене 

белгілі бір күнге - на определенную дату 
белгілі бір күнгі таза өзара қарыз алысу - чистые 
заимствования на определенную дату 

белгілі бір негізден түскен пайда - прибыль из 
определенного источника 

белгілі мақсатқа арналған ақша - деньги для 
определенных целей 

белгілі мерзімге қарызға берілген ақша - деньги, 
данные взаймы на срок 

белгімен, белгі соғылған - с пометкой 
белгісіз - не известен
белден басушылық - самоуправство 
белдеу; белбау, белбеу - пояс 
белдеулік ақы төлеу жүйесі, аймақтық ақы төлеу 
жүйесі - поясная система оплаты 

белдеулік баға - поясная цена 
белдеулік тариф, аймақтық тариф - поясной тариф 
белес, меже - веха 
белсенді ақша айналысы - активное денежное 
обращение 

белсенді əрекет - действие активное 
белсенді жайғасым - позиция активная 
белсенді іс-қимыл кезеңі - период активной 
деятельности 

белсенді қызмет - деятельность активная 
белсенді мүше - член активный 
белсенді нарық - рынок активный 
белсенді облигация - облигация активная 
белсенді серіктес - партнер активный 
белсенді ықпал ету стратегиясы - стратегия активного 
воздействия 

белсенді, актив - активный
“белсенділігі пəс” нарық - рынок “малоактивный” 
белсенділік - активность
белсенділік көрсету - проявление активности 
белсенділік үшін төлемақы - плата за активность 
белсенділікке ынталандыру - стимулирование 
активности 

белсенділіктің төмендеуге беталысы - тенденция к 
снижению активности 

бенефициант-банк - банк-бенефициант
бенефициар сертификаты - сертификат бенефициара 
бенефициар-банк - банк-бенефициар 
бенефициардың атауы - наименование бенефициара 
бенефициарий банктің атауы мен мекенжайы - 
наименование и адрес банка бенефициария 

бенефициарий банктің сəйкестендіргіш тұрпаты - тип 
идентификатора банка бенефициария 

бенефициарий ел - страна-бенефициарий 
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бенефициарий тұрпаты - тип бенефициария 
бенефициарий үлеспұлы - пай бенефициария 
бенефициарийлердің сəйкестендіргіш тұрпаты - тип 
идентификатора бенефициариев 

бересі - недоимка 
бересі сомасы - сумма недоимки 
бересілі адам, кем төлеуші - недоимщик 
бересіні өндіріп алу - взыскание недоимок, взыскивание 
недоимки

бересіні өтеу - погашение недоимок 
бересіні төлеу - уплата недоимок 
берешегі бар ел - страна, имеющая задолженность 
берешегі уақтылы өтелмеген - с непогашенной 
своевременно задолженностью 

берешек - задолженность
берешек ауыртпалығы - бремя задолженности 
берешек бойынша пайыздар - проценты по 
задолженности 

берешек бойынша төлемдерді кейінге қалдыру - 
отсрочка платежей по задолженности 

берешек бойынша төлемдердің мерзімін ұзарту 
туралы келіссөз - переговоры об отсрочке платежей 
по задолженности 

берешек дағдарысы - кризис задолженности 
берешек дəрежесі - степень задолженности 
берешек иесін міндеттемеден босату - освобождение 
дебитора от обязательств 

берешек коэффициенті - коэффициент задолженности 
берешек көлемі - объем задолженности 
берешек көлемінің шегі - предел объема задолженности 
берешек лимиті - лимит задолженности 
берешек мөлшері - размер задолженности 
берешек сертификаты - сертификат задолженности 
берешек сомасы - сумма задолженности 
берешек туралы еске салу - напоминание о 
задолженности 

берешек туралы хабарлама - извещение о 
задолженности 

берешек түрі - вид задолженности 
берешек шегі - предел задолженности 
берешекке жатқызу - отнесение на задолженность 
берешектен азат (бос) - свободный от задолженности 
берешектен шегерім - скидка с задолженности 
берешекті есептен шығару - списание задолженности 
берешекті есептеу - расчет задолженности 
берешекті жинақтау - накапливать задолженность 
берешекті жою - ликвидирование задолженности 
берешекті ішінара өтеу - частичное погашение 
задолженности 

берешекті қайта қаржыландыру - рефинансирование 
задолженности 

берешекті қайта құрылымдау, берешек құрылымын 
қайта қарау - реструктуризация задолженности, 
реструктурирование задолженности

берешекті қайта ресімдеу - переоформление 
задолженности 

берешекті қуаттау - подтверждение задолженности 
берешекті мойындау - признание задолженности 

берешекті өндіріп алу бойынша уəкілетті - 
уполномоченный по взысканию задолженности 

берешекті өтеу - погашение задолженности, погасить 
задолженность 

берешекті өтеу есебіне төленетін төлем - платеж в счет 
погашения задолженности 

берешекті өтеу қоры - фонд погашения задолженности 
берешекті өтеу мерзімін қайта қарау - пересмотр 
сроков погашения задолженности 

берешекті өтеу проблемасы - проблема погашения 
задолженности 

берешекті өтеу туралы еске салу - напоминание о 
погашении задолженности 

берешекті өтеуге жұмсалатын сақтық қор - резерв на 
погашение задолженности 

берешекті өтеуге тоқтам салу - мораторий на выплату 
задолженности 

берешекті өтеуге төлем - платеж в погашение 
задолженности 

берешекті сот арқылы өндіріп алу - судебное 
взыскание задолженности 

берешекті төлем - платеж задолженный 
берешекті төлеу кезектілігі - очередность выплаты 
задолженности 

берешекті төлеуді талап ету - требование оплаты 
задолженности 

берешектің “ұзақтық” кестесі - таблица “возраста” 
задолженностей 

берешектің болмауы - не имеющий задолженности 
берешектің жалпы сомасы - общая сумма 
задолженности 

берешектің жалпы сомасының меншікті капиталға 
қатынасы - отношение общей суммы задолженности к 
собственному капиталу 

берешектің қорлану үлгісі - модель накопления 
задолженности 

берешектің қорлануы - накопление задолженности 
берешектің көбеюі - увеличение задолженности 
берешектің меншікті капиталға қатынасы - 
отношение задолженности к собственному капиталу 

берешектің орнын толтыру - покрытие задолженности 
берешектің өсуі - рост задолженности 
берешектің табысқа қатынасы - отношение 
задолженности к доходу 

берешектің төмендеуі - снижение задолженности 
берешектің шекті сомасы - предельная сумма 
задолженности 

“бəрі біреуінде” бағдарламасы - программа “все в 
одном” 

берік, бекем, төзімді - прочный 
беріктік, бекемдік - прочность 
беріктік, төзімділік (материалдың тозбайтындығы) - 
износостойкость

берілген аванс (алғытөлем) - переданный аванс 
берілген дауыстар - голоса поданные 
“Берілген жауап қайтармалы купондар” атты бөлек 
тізімдеме - отдельная ведомость “Выданные ответные 
купоны”



100БЕРІЛГЕН

берілген қарыздан түскен түсімдер - поступления от 
предоставленных займов 

берілген кредит үшін пайыз - процент за 
предоставленный кредит 

берілген күні - дата выдачи
берілген несие - предоставленная ссуда 
берілген несие бойынша кепілзат - залог по выданной 
ссуде 

берілген несиенің бағытталуы - направление выданной 
ссуды 

берілген сомаға пайыздар - проценты на присужденную 
сумму 

берілген тапсырыстар құны - стоимость выданных 
заказов 

берілмеген жөнелтімдердің сақталу мерзімі - срок 
хранения невыданных отправлений

берілмеген күйінде сақтаулы - хранящийся 
невыданным

берілмегені туралы хабарлама - уведомление о 
невыдаче

бəрін қамтитын - всеобъемляющий
беркіту, тұрақтандыру, тіркеу, тиянақтау - фиксация 
берку (бағалы қағаздардың бағамы туралы) - 
утвердиться 

Берндегі ДПО - ВПС Берн
бернелік-құндық талдау, атқарымдық-құндық талдау 

- функционально-стоимостный анализ 
беру - подача 
беру мекемесі, табыстау мекемесі - учреждение   
подачи

беру орны - место выдачи
беру орынжайы, беру бекеті - пункт выдачи
беру сағаты - час подачи
беру, тапсыру, ұсыну - выдача 
беруші ел - страны подачи
бес пайыздық өтеу қоры - пяти процентный фонд 
погашения 

бəсеке ережелері - правила конкуренции 
бəсеке жағдайында баға белгілеу - установление цен в 
условиях конкуренции 

бəсеке заңы - закон конкуренции
бəсеке сипаты - характер конкуренции 
бəсеке туралы ескертпе - оговорка о конкуренции 
бəсеке түрі - форма конкуренции 
бəсеке, бəсекелестік - конкуренция
бəсекеге жарамды тауарлар - товары 
конкурентоспособные 

бəсекеге жарамсыз тауарлар - товары 
неконкурентоспособные 

бəсекеге қабілетсіз - неконкурентоспособный 
бəсекеге қабілетсіздік - неконкурентоспособность 
бəсекеге қабілетті - конкурентоспособный
бəсекеге қабілетті жайғасым - позиция 
конкурентоспособная 

бəсекеге қабілетті жеткізуші - поставщик конкуренто-
способный 

бəсекеге қабілетті кəсіпорындар - конкурентоспособ-
ные предприятия

бəсекеге қабілетті сұраныс - спрос 
конкурентоспособный 

бəсекеге қабілеттілік индексі - индекс 
конкурентоспособности 

бəсекеге қабілеттілік көрсеткіші - показатель 
конкурентоспособности 

бəсекеге қарсы практика - практика антиконкурентная 
бəсекеден қашқақтау, бəсекеден сақтану - избегать 
конкуренции 

бəсекелес - конкурент
бəсекелес кəсіпорын - предприятие конкурирующее 
бəсекелес сатушылар нарығы - рынок конкурирующих 
продавцов 

бəсекелеске қысым жасау - давление на конкурента
бəсекелессіз нарық - рынок бесконкурентный 
бəсекелестен гөрі неғұрлым төмен бағамен сату - 
продажа по более низким ценам, чем конкурент 

бəсекелестік айырмашылық - конкурентное отличие
бəсекелестік артықшылық - конкурентное 
преимущество

бəсекелестік деңгейі жоғары нарық - рынок с высоким 
уровнем конкуренции 

бəсекелестік проблемасы - проблема конкуренции 
бəсекелестік үлгісі - модель конкуренции 
бəсекелесу қабілетінің еркін көрсеткіші - свободный 
показатель конкурентоспособности 

бəсекелесу қабілетінің жиынтық көрсеткіші - сводный 
показатель конкурентоспособности 

бəсекелесу қабілетінің топтық көрсеткіші - группавой 
показатель конкурентноспособности

бəсекелесуге қабілетті баға - конкурентоспособная цена 
бəсекелесуші фирма - фирма конкурирующая 
бəсекелі баға - конкурентная цена 
бəсекелі бағаға сату - продажа с молотка 
бəсекелі күрес нысаны - форма конкурентной борьбы 
бəсекелі нарық - рынок конкурентный 
бəсекелі өтінім - конкурентная заявка 
бəсекелі сауда-саттық - конкурентные торги 
бəсекелі экономика - экономика конкурентная 
бəсекелік баға - цена конкурентная 
бəсекелік баға белгіленімі - конкурентное 
ценообразование 

бəсекелік баға теориясы - теория конкурентных цен 
бəсекелік қабілетті көтеру - повышение 
конкурентноспособности

бəсекелік қызметтер көрсету - услуги конкурентные 
бəсекелік негізде - на конкурентной основе 
бəсекелік орта - конкурентная среда
бəсекелік парақ - конкурентный лист 
бəсекелік тауарлар - товары конкурентные 
бəсекелік тепе-теңдік - равновесие конкурентное 
бəсекелік ұсыныс - предложение конкурентное 
бəсекені жұмсарту - смягчение конкуренции 
бəсекені күшейту - усиление конкуренции 
бəсекесіз өтінім - неконкурентная заявка 
бəсеңдік - разрядка 
бəсіре вексель, есімді вексель - вексель именной 
бəсіре зат, есімді зат, атаулы зат - вещь именная 
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бəсіре сертификат, атаулы сертификат, есімді 
сертификат - сертификат именной 

бəсірелі салым ақша, атаулы салым ақша - вклад 
именной 

бескүндік - пятидневка
бет - лицо; страница 
бет жағы, оң жақ беті - лицевая сторона
бета коэффициенті - коэффициент бета 
беталды пайыз, ықтиярлы пайыз - произвольный 
процент 

беталды шығын - произвольные издержки 
бетбұрыс - поворот
бетімен жайылушылық - самотек 
бетімен жіберу, бетімен кетушілік - попустительство 
бетке басу - порицание
бетперде - вуаль
беттегі көрсетулі құн - стоимость лицевая 
беттестіру - ставка очная 
беттеу - лицовка
бəтуалы мəміле - консенсуальная сделка 
библиография - библиография
библиографиялық анықтама - справка 
библиографическая 

библиографиялық көрсеткіш - указатель 
библиографический 

бизнес - бизнес
бизнес бөлімшесі - отделение бизнеса 
бизнес əдебі - этика бизнеса 
бизнес мектебі - школа бизнеса 
бизнес рецессиясы, бизнестің құлдырауы - рецессия 
бизнеса 

бизнес-жоспар - бизнес-план
бизнесмен - бизнесмен
бизнесмен əдебі - этика бизнесмена 
бизнесменнің беделі - репутация бизнесмена 
бизнес-операцияға қатысушы - участник бизнес-
операции 

бизнеспен айналысу - занятие бизнесом 
бизнестегі алаяқтық - мошенничество в бизнесе 
бизнесті басқару тактикасы - тактика управления 
бизнесом 

бизнесті жүргізу əдебі - этика ведения бизнеса 
бизнестің заңи жауапкершілігі - юридическая 
ответственность бизнеса 

биік деңгейдегі келіссөз - переговоры на высоком 
уровне 

“биік қалпаққа” арналған қор, “қалпағы биік” қор, 
“қоқима қалпақ” қоры - фонд для “высоких шапок” 

билет - билет
билет кассасы - касса билетная 
“билеттері бар” халық жинағы - сбережение населения 

“с билетами”
билион шақа, билион мəнет, арзанқол металл ақша - 
монета билионная 

билік күйзелісі - вакуум власти
билік органдары - органы власти 
билік шегінен шығу - превышение власти 
билікті бөлісу - разделение власти 

билікті қолдану - применение власти 
билікті нығайту - укрепление власти 
билікті теріс пайдалану - злоупотребление властью 
биліктің жоғары шоғырлары - высшие эшелоны 
власти 

биліктің қаржы органдары - финансовые органы 
власти 

биліктің төлсипаты - атрибуты власти
билль, заң жобасы - билль
биология - биология
биологиялық зақым - повреждение биологическое 
биологиялық қару - биологическое оружие
бионика - бионика
биосфера - биосфера
биржа - биржа
биржа ақпараты - информация биржевая 
биржа ақпары, биржалық ақпар - сводка биржевая 
биржа алымы - сбор биржевой 
биржа аралық - межбиржевой 
биржа аралық спрэд - спрэд межбиржевой 
биржа ашылған кезде - при открытии биржи 
биржа бағамдарының кестесі - таблица биржевых 
курсов 

биржа бағамы - курс биржи (курс биржевой) 
биржа бағамын төмендетуге жасалған мəміле - сделка 
на понижение биржевых курсов 

биржа бағамының көтерілуі туралы хабарлама - 
сообщение о повышении биржевых курсов 

биржа бағамының төмендеуі - снижение биржевого 
курса 

биржа бағасы, биржалық баға - цена биржевая 
биржа бөлімі - отдел биржи 
биржа брокеріне бұйрық - приказ биржевому брокеру 
биржа брокерінің таза жайғасымы - нетто-позиция 
биржевого брокера 

биржа дағдарысы - кризис биржевой 
биржа ережелері - правила биржевые 
биржа жабылатын кезде - при закрытии биржи 
биржа жабылатын сəттегі бағам - курс на момент 
закрытия биржи 

биржа жабылғаннан кейін - после закрытия биржи 
биржа жағдаятын болжау жөніндегі маман 

- специалист по прогнозированию биржевой 
конъюнктуры 

биржа жарғысы - устав биржи 
биржа жиналысы - собрание биржевое 
биржа заңнамасы - законодательство биржевое 
биржа ішіндегі спрэд - спрэд внутрибиржевой 
биржа келермендері - посетители биржи (биржевой) 
биржа кеңесінің мүшесі - член биржевого совета 
биржа қоры - фонд биржи 
биржа күні - день биржевой 
биржа құжырасынан тыс жерде жасалатын мəміле - 
сделка за пределами биржевого зала 

биржа құрылымы - структура биржи 
биржа маклері, биржа делдалы - биржевый маклер 
биржа маклеріне тапсырма - поручение биржевому 
маклеру 
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биржа маржасы - маржа биржевая 
биржа мəмілелері бойынша есеп айырысу - расчет по 
биржевым сделкам 

биржа мəмілесі, биржадағы мəміле‚ биржада 
тіркелген мəміле - сделка биржевая 

биржа мəмілесін жасау жөніндегі тапсырма - 
поручение на совершение биржевой сделки 

биржа мүшелерінің жалпы жиналысы - общее 
собрание членов биржи 

биржа мүшесі - член биржи 
биржа несиесі, биржалық несие - биржевая ссуда 
биржа ойыншысы - игрок биржевой 
биржа операцияларына жарамды - пригодный для 
биржевых операций 

биржа операцияларындағы сальдо - сальдо в 
биржевых операциях 

биржа операцияларындағы сұралатын жəне ұсыны-
латын баға жүйесі - система запрашиваемой и 
предлагаемой цены в биржевых операциях 

биржа пайдасы - прибыль биржевая 
биржа рингі - ринг биржевой 
биржа салығы - налог биржевой 
биржа сатарманы - торговец биржевой 
биржа саудасына қатысушылар - участники биржевой 
торговли 

биржа саудасының технологиясы - технология 
биржевой торговли 

биржа секциясы - секция биржи 
биржа тəуекелін сақтандыру - страхование биржевых 
рисков 

биржа “шұңғылы” - “яма” биржевая 
биржаға мүшелік - членство на бирже 
биржада баға белгілеу ережелері - правила биржевой 
котировки 

биржада бағалы қағаздарды ресми тіркеу - 
официально зарегистрировать ценные бумаги на  
бирже 

биржада бағалы қағаздарды тіркеу шарттары - 
условия регистрации ценных бумаг на бирже 

биржада бағаның күрт төмендеуі - резкое падение цен 
на бирже 

биржада жасасқан мəміледен бас тарту - отказ от 
заключенной на бирже сделки 

биржада ресми тіркелген - официально 
зарегистрированный на бирже 

биржада сату - продажа на бирже 
биржада сатып алу - покупка на бирже 
биржада сауданың басталу мерзімін кейінге қалдыру 

- отсрочка начала торговли на бирже 
биржада тіркелген бағам - зарегистрированный на 
бирже курс 

биржадағы айырбас мəмілесі - обменная сделка на 
бирже 

биржадағы алып-сатарлық - спекуляция биржевая 
биржадағы бағалы қағаздардың ресми бағамы - 
официальный курс ценных бумаг на бирже 

биржадағы бағаның болмашы өзгеруі - незначитель-
ное изменение цен на бирже 

биржадағы есеп айырысу күні - расчетный день на 
бирже 

биржадағы жайғасым - позиция на бирже 
биржадағы жаңартпа - новация на бирже 
биржадағы мəміле - сделка на бирже 
биржадағы ойыншы - игрок на бирже 
биржадағы оператор - оператор на бирже 
биржадағы операциялар - операции на бирже 
биржадағы операциялық күн - операционный день на 
бирже 

биржадағы өтімділік - ликвидность на бирже 
биржадағы сатып алу-сату - купля-продажа на бирже 
биржадағы сауда өлшемі - торговая мера на бирже 
биржадағы сауда-саттыққа қатысушылар - участники 
торгов на бирже 

биржадағы стандарттық мерзім - стандартный срок на 
бирже 

биржадағы сыйлықақы - премия на бирже 
биржадағы тіркеу - регистрация биржевая 
биржадағы ымдаспа / ымдасу, биржадағы ишарат - 
жесты биржевые 

биржадан кейінгі бағам - курс послебиржевой 
биржадан тыс айналым - оборот внебиржевой 
биржадан тыс жасалатын мəміле - сделка, 
заключаемая вне биржи 

биржадан тыс мəміле - сделка вне биржи (внебиржевая) 
биржадан тыс нарық - рынок внебиржевой 
биржадан тыс нарықтағы мерзімдік мəмілелер - 
срочные сделки на внебиржевом рынке 

биржадан тыс опцион - опцион внебиржевой 
биржадан тыс сатылатын - продаваемый вне биржи 
биржадан тыс сатып алу - покупка вне биржи 
биржадан тысқары алаңша - площадка внебиржевая 
биржадан тысқары бұйрық - приказ внебиржевой 
биржалар статистикасы - статистика бирж 
биржаларды лицензиялау - лицензирование бирж 
биржалық айла-шарғы - махинация биржевая 
биржалық айналым - оборот биржевой 
биржалық алып-сатар, биржа алып-сатары - 
спекулянт биржевой 

биржалық арбитраж - арбитраж биржевой 
биржалық баға белгілеу қағидаттары - принципы 
биржевой котировки 

биржалық бағам - курс биржевой
биржалық бағамға ықпал ету - оказывать влияние на 
биржевые курсы 

биржалық бағаммен айла-шарғы жасау - 
манипулирование биржевыми курсами 

биржалық бағамның көтерілуі - повышение биржевых 
курсов 

биржалық бағамның төмендеуі - понижение биржевого 
курса 

биржалық бағаның бір жолғы өзгерісі - разовое 
изменение биржевой цены 

биржалық бұйрық - приказ биржевой 
биржалық делдал - посредник биржевой 
биржалық жайғастыру - размещение биржевое 
биржалық жайғасым - позиция биржевая 
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биржалық жаңалықтар - новости биржевые 
биржалық индекс - индекс биржевой 
биржалық қарым-қатынас - отношения биржевые 
биржалық келісімшарт - контракт биржевой 
биржалық кеңес, биржа кеңесі - совет биржевой 
биржалық құн - биржевая стоимость 
биржалық маклер - маклер биржевой
биржалық мəміле бойынша кейінгі есеп айырысу - 
последующий расчет по биржевым сделкам 

биржалық мəмілелер бойынша есеп айырысу - 
расчеты по биржевым сделкам 

биржалық мəмілелер бойынша міндеттемелер - 
обязательства по биржевым сделкам 

биржалық мəмілелер көлемі - объем биржевых сделок 
биржалық мəмілелердегі делдал - посредник в 
биржевых сделках 

биржалық мультипликатор - мультипликатор 
биржевой 

биржалық нарық - рынок биржевой 
биржалық несие - ссуда биржевая 
биржалық нотариус - нотариус биржевой 
биржалық операциялар - операции биржевые 
биржалық операцияларға қызмет көрсету - 
обслуживание биржевых операций 

биржалық операцияларға салынатын салық - налог 
на биржевые операции 

биржалық опцион - опцион биржевой 
биржалық пул - пул биржевой 
биржалық сату - продажа биржевая 
биржалық сатып алу - приобретение биржевое 
биржалық сауда - торговля биржевая 
биржалық сауда қағидаты - принцип биржевой 
торговли 

биржалық сауда-саттық - торги биржевые 
биржалық саясат - политика биржевая 
биржалық сессия - сессия биржевая 
биржалық спрэд - спрэд биржевой 
биржалық тапсырма - поручение биржевое 
биржалық тауарлар - товары биржевые 
биржалық трансакция - трансакция биржевая 
биржалық фирма - фирма биржевая 
биржалық шығыс - расходы биржевые 
биржалық ымдаспа, биржалық ымдау, биржалық 
ымдама, биржалық ишарат - жестикуляция биржевая 

биржаны басқару - управление биржой 
биржаны жабу - закрытие биржи 
биржаның алдындағы бағам - курс предбиржевой 
биржаның ашылар сəтіндегі баға бойынша сатып алу 

- покупка по цене на момент открытия биржи 
биржаның ашылардағы бағасы бойынша сатып алу - 
покупка по цене открытия биржи 

биржаның ашылуы - открытие биржи 
биржаның ашылуы кезіндегі баға белгіленімі - 
котировка при открытии биржи 

биржаның ашылуы сəтіндегі бағам - курс на момент 
открытия биржи 

биржаның бейклирингілік мүшесі - неклиринговый 
член биржи 

биржаның бейресми маклерлері - неофициальные 
биржевые маклеры 

биржаның жабылар сəтіндегі бағам бойынша сатып 
алу - покупка по курсу на момент закрытия биржи 

биржаның жабылардағы бағасы бойынша сатып алу 
- покупка по цене закрытия биржи 

биржаның жабылу сəтінде - на момент закрытия биржи 
биржаның жабылуы кезіндегі баға белгіленімі - 
котировка при закрытии биржи 

биржаның жабылуы кезіндегі ең жоғары жəне ең 
төмен баға - самые высокие и самые низкие цены при 
закрытии биржи 

биржаның жұмыс сағаты - часы работы биржи 
биржаның заңсыз əрекеті - незаконные биржевые 
действия 

биржаның құрылтайшысы - учредитель биржи 
биржаның негізгі қорлары - основные фонды биржи 
биржаның операциялық құжырасы - операционный 
зал биржи 

биржаның ресми бағам бюллетені - официальный 
курсовой бюллетень биржи 

биржаның сатып алу жəне сату бөлімі - отдел покупок 
и продаж биржи 

биржаның сауда құжырасында орындау үшін бірнеше 
бұйрықты бір мəмілеге жиынтықтау - суммирование 
нескольких приказов в одну сделку для исполнения в 
торговом зале биржи 

биржаның стандарттық баға белгіленімі - стандартная 
биржевая котировка 

биржаның тұрақты келермендері - постоянные 
посетители биржи 

бирка - бирка
біз - шило
“біздік” чек, “бізге арналған” чек - чек “на нас” 
біздің пайдамыздағы қалдық - остаток в нашу пользу 
“біздің шот” - “наш счет” 
білдіру, жеткізу - доводить до сведения 
біліксіз еңбек - труд неквалифицированный 
білікті басшылық, құзырлы басшылық - 
компетентное руководство

білікті бухгалтер - квалифицированный бухгалтер 
білікті еңбек - труд квалифицированный 
білікті еңбек нарығы - рынок квалифицированного 
труда 

білікті жұмыс күші нарығы - рынок 
квалифицированной рабочей силы 

білікті жұмысшылар еңбегі - труд квалифицированных 
рабочих 

білікті қаржы есептілігі (есеп-қисабы) - 
квалифицированная финансовая отчетность 

білікті көпшілік, басым көпшілік - квалификационное 
большинство

білікті қызмет көрсету - обслуживание 
квалифицированное 

білікті қызметкер - работник квалифицированный 
білікті қызметкерлер - персонал квалифицированный 
білікті қызметші - квалифицированный служащий
білікті маман - квалифицированный специалист 
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білікті оператор - оператор квалифицированный 
біліктілігін жоғалту - дисквалификация
біліктілігінен айыру - деквалификация
біліктілік аттестатын қайтарып алу - отзыв 
квалификационного аттестата 

біліктілік талаптары - квалификационные требования
біліктілік туралы куəлік - удостоверение о 
квалификации 

біліктілік, мамандық - квалификация
біліктілікке сəйкес еңбекке ақы төлеудегі 
айырмашылықтар - различия в оплате труда в 
соответствии с квалификацией 

біліктілікпен ұйымдастырылған нарық - рынок 
квалифицированный 

біліктілікті көтеру, біліктілікті жетілдіру, 
мамандығын жетілдіру - повышение квалификации

біліктілікті практикалық бағалау - практическая 
оценка квалификации 

білім алуға арналған жинақ ақша - сбережения для 
получения образования 

білім алуға құқық - право на образование 
білім саласындағы қызмет - услуги образовательные
білім, ілім - знание, образование
білімдар, хабардар - начитанный 
білімдарлық - начитанность 
білімпаз, білгір - знаток
білместік, бейхабарлық, хабарсыздық - неведение 
білместіктен бұзушылық - нарушение неумышленное 
бір адам - один человек
бір ай мерзім бұрын хабарлау - уведомление за 
месячный срок 

бір айдағы түсімдер - поступления за месяц 
бір айлық кредит - одномесячный кредит 
“бір акция - бір дауыс” - одна акция - один голос”
бір акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері - размер 
дивидендов на одну акцию 

бір акцияға шаққандағы пайда - прибыль на одну 
акцию 

бір акцияға шаққандағы пайданың оның нарықтық 
бағасына қатынасы - отношение прибыли на одну 
акцию к ее рыночной цене 

бір акцияға шаққандағы таза инвестициялық табыс 
- чистый инвестиционный доход в расчете на акцию 

бір акцияға шаққандағы таза капитал - нетто-капитал 
на одну акцию 

бір акцияға шаққандағы таза пайда - чистая прибыль 
на одну акцию 

бір ауыздан дауыс беру - голосование единогласное 
бір ауысымды жұмыс - работа в одну смену 
бір байнаға төмендеу - понижение на один пункт 
бір банкілі холдинг-компания - холдинг-компания с 
одним банком 

бір банктің екінші банкті сатып алуы - приобретение 
одним банком другого 

бір данасының бағасы, бірлік бағасы - цена за единицу
“бір дауыс - бір акция” ережесі - правило “один голос - 
одна акция”

бір дауыс - один голос

бір дүркіндік, бір еселік - однократность 
бір жай акцияға шаққандағы таза капитал - нетто-
капитал на одну обычную акцию 

бір жақты - односторонний 
бір жақты артықшылық - преимущество 
одностороннее 

бір жақты валюталық ескертпе - односторонние 
валютные оговорки 

бір жақты жеңілдік - односторонняя льгота 
бір жақты келісім, бір тарапты келісім - 
одностороннее соглашение 

бір жақты мəміле - односторонняя сделка 
бір жақты мораторий - мораторий односторонний 
бір жақты мөлшерлік шектеулер - односторонние 
количественные ограничения 

бір жақты нарық - односторонний рынок 
бір жақты ретпен - в одностороннем порядке 
бір жақты тəуекелдік - риск односторонний 
бір жақты тоқтата тұру - приостановка односторонняя 
бір жақты шарт - односторонний договор 
бір жақты шешім - решение одностороннее 
бір жақты ықпалшара - санкция односторонняя 
бір жолғы аккредитив - разовый аккредитив 
бір жолғы акция шеңберінде - в рамках разовой акции 
бір жолғы алым - разовый сбор 
бір жолғы баға - разовая цена 
бір жолғы буып-түю, бір рет буып-түю - одноразовая 
упаковка

бір жолғы есеп - учет единовременный 
бір жолғы есепке алу - разовые зачеты 
бір жолғы жазылым - подписка разовая 
бір жолғы жарна - взнос единовременный 
бір жолғы жəрдемақы - единовременное пособие
бір жолғы жəрдемақы - пособие единовременное 
бір жолғы комиссиялық сыйақы - разовое 
комиссионное вознаграждение 

бір жолғы кредит - кредит разовый 
бір жолғы куəлік - разовое удостоверение 
бір жолғы құжат - разовый документ 
бір жолғы лицензия - разовая лицензия 
бір жолғы лицензиялық төлем - разовый 
лицензионный платеж 

бір жолғы мəміле - разовая сделка 
бір жолғы мерзімде өтелетін кредит - кредит с разовым 
сроком погашения 

бір жолғы несие - разовая ссуда 
бір жолғы өтелетін қарыз - заем с единовременным 
погашением 

бір жолғы өтелетін тұтынушылық ақшалай 
несие - потребительская денежная ссуда с разовым 
погашением 

бір жолғы рұқсаттама - разовый пропуск
бір жолғы сақтандыру жарнасы - страховой 
единовременный взнос 

бір жолғы салықтар - разовые налоги, налоги 
единовременные 

бір жолғы сатып алу - разовая закупка 
бір жолғы сыйақы - вознаграждение единовременное 
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бір жолғы сыйлықақы - премия единовременная 
бір жолғы табыс - единовременный доход, разовый 
доход

бір жолғы төлем - единовременный платеж, разовый 
платеж 

бір жолғы төлемақы - единовременная выплата, 
разовые выплаты

бір жолғы төленетін сома - сумма единовременно 
выплачиваемая 

бір жолғы шарт - договор разовый 
бір жыл ішінде, бір жылда - за год 
бір жыл мерзімге сату - продавать сроком на один год 
бір жылға шағып қайта есептегендегі пайыздық 
мөлшерлеме - процентная ставка в пересчете на год 

бір жылғы жиынтық - набор за год
бір жылғы жұмыс қорытындылары туралы есептеме 

- отчет об итогах работы за год 
бір жылғы пайыздық мөлшерлеме, жылдық 
пайыздық мөлшерлеме - процентная ставка в год 

бір жылғыны қайта есептеу - перерасчет за год 
бір қайтара есептеу жүйесі - система однократного 
учета 

бір қаладағы есеп айырысу - одногородные расчеты 
бір кассир - один кассир 
бір кассир жүйесі - система одного кассира 
бір қол қойылған жай вексель - простой вексель с 
одной подписью 

бір көзден (жерден) сатып алу - закуп из одного 
источника 

бір күн ішіндегі қатер - риск в течение дня 
бір күн қолданыста болатын бұйрық - приказ, 
действующий один день 

бір күнгі есептеме - отчет за день 
бір күнгі төлем нормасы - норма оплаты за день 
бір күндік - однодневный 
бір күндік бұйрық - приказ на день 
бір күндік кредит - однодневный кредит 
бір күндік кредит беруге арналған қор - фонд для 
предоставления однодневных кредитов 

бір күндік несие - однодневная ссуда 
бір күндік несиенің пайыздық мөлшерлемесі - 
процентная ставка однодневной ссуды 

бір күндік операциялар - операции на день 
бір күндік опцион - однодневный опцион 
бір күндік салымдар бойынша пайыз - процент по 
однодневным вкладам 

бір күндік сертификаттар - однодневные сертификаты 
бір күндік тапсырма - поручение на один день, 
поручение однодневное

бір күндік трейдер - однодневный трейдер 
бір қырлы топтастыру - классификация одноаспектная
бір мезгілде - одновременно
бір мезгілде дайындау - одновременно подготовить
бір мəнді - однозначно
бір мəнді айқындама - однозначная позиция 
бір мəнді мөлшерлеме - единообразная ставка 
бір орталыққа жинақталған ақпар - сводка 
централизованная 

бір орталықтан басқарылатын экономика - экономика 
централизованно управляемая 

бір орталықтан жоспарланатын экономика - 
централизованно планируемая экономика 

бір пайыз өсімнің абсолюттік мəні - абсолютное 
значение одного процента прироста 

бір парақ қағаз - лист бумаги 
бір пошта шотынан екіншісіне аудару - перечисление с 
одного почтового счета на другой

бір пошта шотынан екіншісіне телеграфтық аударым 
- телеграфный перевод с одного счета на другой

бір сəттік - моментальность
бір тараптық мəміле - сделка односторонняя 
бір текті - однородный 
бір текті емес капитал, əртекті капитал - 
неоднородный капитал 

бір текті еместік, əртектілік - неоднородность 
бір текті нарық - рынок однородный 
бір тектілік - однородность 
бір терезе қағидаты - принцип одного окна 
бір тұлға қол қойған жай вексель - простой вексель, 
имеющий одну подпись 

бір уақытта, бір мезгілде - одновременный 
бір шетінен екінші шетіне жіберу нормативі, бастан-
аяқ норматив - норматив из конца в конец

бірауыздан - единогласно 
бірауыздан қабылданған шешім, бірауызды шешім - 
единогласное решение

бірауыздан келісілген шешім - решение единодушное 
бір-бірінің құқығына қатынасы - отношение к правам 
друг-друга 

бірге - слитно 
бірге (қосып) жазу - написание слитное
бірге пайдаланушы - пользователь совместный 
бірдей - одинаково
бірдей жарналар - равные взносы 
бірдей қатер - равный риск 
бірдей салық салу - равное налогообложение 
бірдей тауарлар - идентичные товары
бірден (дереу) есеп айырысатын мəміле - сделка с 
немедленным расчетом 

бірегей - уникальный
бірегей (зат, бұйым) - уникум 
бірегей коммерциялық кодекс - унифицированный 
коммерческий кодекс 

бірегей құжат - уникальный документ 
бірегей сақтанушы - оригинальный страхователь 
бірегей сандық код - уникальный количественный код 
бірегейлендірілген бірыңғай бухгалтерлік есеп жүйесі 

- унифицированная единая система бухгалтерского 
учета 

бірегейлендірілген бұйым - унифицированное изделие 
бірегейлендіру, сəйкестендіру - унификакация, 
унифицирование, унифицировать

біреу арқылы - через такого-то
біреудің еңбегін иемдену - присвоение чужого труда 
біреудің меншігін заңсыз иелену - незаконное 
распоряжение чужой собственностью 
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біреудің меншігін иемдену - присвоение чужой 
собственности 

біреудің меншік құқығының екінші біреуге 
аударылатындығы - переводимость права 
собственности одного лица другому 

біреудің пайдасына бас тарту - отказ в пользу другого 
біреудің пайдасына төленетін төлем - платеж в пользу 
кого-либо 

біреудің пошта чегі арқылы төленетін чек - чек, 
оплачиваемый через чужой почтовый чек 

біржола, түбегейлі, түпкілікті - окончательно 
біржола, түпкілікті - окончательный 
біржолата, түпкілікті, бұлтармайтын - бесповоротный
біржолғы - единовременный
біріккен (жиынтық) сома - совокупная сумма 
біріккен бухгалтерлік есеп жүйесі - система 
объединенного бухгалтерского учета 

біріккен инспекциялық топ - объединенная 
инспекционная группа (ОИГ)

Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) - Организация 
Объединенных Наций (ООН)

Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік жəне 
ауылшаруашық ұйымы (ФАО) - Продовольственная 
и сельскохозяйственная Организация Объединенных 
Наций (ФАО)

Біріккен Ұлттар Ұйымының Босқындар істері 
жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасы - 
Управление верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВК)

Біріккен Ұлттар Ұйымының даму жөніндегі 
бағдарламасы - программа Организаций 
Объединенных Наций по развитию (ПРООН)

Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткіні халық ара-
лық бақылау жөніндегі бағдарламасы - про грам  ма 
Организаций Объединенных Наций по меж ду на род-
ному контролю за наркотиками (ПООГМКН)

біріккен ұлттар ұйымының сауда жəне даму 
жөніндегі конференциясы (ЮНКТАД) - 
конференция организации объединенных наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД)

біріктірілген ақшалай қуыным талабы - 
объединенное денежное исковое требование 

біріктірілген банк шоты - объединенный банковский 
счет 

біріктірілген босалқы қорлар - объединенные запасы 
біріктірілген ведомстволық мұрағат - архив 
ведомственный объединенный

біріктірілген вексель - объединенный вексель 
біріктірілген жинақ ақша шоты - соединенный 
сберегательный счет 

біріктірілген инвестициялық қор - объединенный 
инвестиционный фонд 

біріктірілген қор - объединенный фонд 
біріктірілген мұрағаттық қор - фонд архивный, 
объединенный 

біріктірілген тариф - интегрированный тариф 
біріктірілген төлем теңгерімі - объединенный 
платежный баланс 

біріктірілген ұйым - организация агрегированная 
біріктірілген шот - объединенный счет 
біріктірілген шотқа - на объединенный счет 
біріктіру; құрама - соединение 
бірінші банк - первый банк 
бірінші бенефициарий - первый бенефициарий 
бірінші дəрежедегі маңызды міндет - задача 
первостепенной важности 

бірінші дəрежелі, маңдайалды - первостепенный 
бірінші жарнаны талап ету - требование первого 
взноса 

бірінші кассир - первый кассир 
бірінші кезекте - в первую очередь 
бірінші кезекте төленетін төлем - первоочередные 
выплаты 

бірінші кезектегі - первоочередной
бірінші кезектегі бағалы қағаздар - первоочередные 
ценные бумаги 

бірінші кезектегі борыш - первоочередные долги 
бірінші кезектегі борышкер - первоочередной должник 
бірінші кезектегі қажет заттар - предметы первой 
необходимости

бірінші кезектегі міндет - задача первоочередная 
бірінші кезектегі төлем - первоочередной платеж 
бірінші кезектегі, кезек күттірмейтін - первоочередной 
бірінші кезектілік - первоочередность 
бірінші кезектілікті белгілеу - установление 
первоочередности 

бірінші кезеңде қаржыландыру - финансирование на 
первом этапе 

бірінші кепілзат құқығы - первое залоговое право 
бірінші қол - подпись первая 
бірінші қол қою құқығы - право первой подписи 
бірінші қол қою құқығының болуы - иметь право 
первой подписи 

бірінші көзден алынған мəліметтер - сведения из 
первоисточника 

бірінші несиегер - первый кредитор 
бірінші сақтандыру жарнасы - первый страховой взнос 
бірінші сыйлық алуға таласу - оспаривать первую 
премию 

бірінші сыныпты - первоклассный 
бірінші сыныпты акциялар - первоклассные акции 
бірінші сыныпты ақшалай міндеттеме - 
первоклассное денежное обязательство 

бірінші сыныпты аударма вексель - первоклассный 
переводный вексель 

бірінші сыныпты бағалы қағаз - первоклассная ценная 
бумага 

бірінші сыныпты бағалы қағаздар нарығы - рынок 
первоклассных ценных бумаг 

бірінші сыныпты банк - первоклассный банк 
бірінші сыныпты банк векселі - первоклассный 
банковский вексель 

бірінші сыныпты вексель - первоклассный вексель 
бірінші сыныпты инвестициялар - первоклассные 
инвестиции 

бірінші сыныпты қарызгер - первоклассный заемщик 
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бірінші сыныпты қарызгердің есептік мөлшерлемесі 
- учетная ставка первоклассного заемщика 

бірінші сыныпты коммерциялық қағаз - 
первоклассная коммерческая бумага 

бірінші сыныпты кредит картасы - первоклассная 
кредитная карта 

бірінші сыныпты кредит карточкасы - первоклассная 
кредитная карточка 

“бірінші сыныпты мəртебе” - “первоклассный статус” 
бірінші сыныпты мөлшерлеме - первоклассная ставка 
бірінші сыныпты облигация - первоклассная 
облигация 

бірінші сыныпты сауда векселі - первоклассный 
торговый вексель 

бірінші сыныпты сауда санаты - первоклассная 
торговая категория 

бірінші сыныпты сауда сенім қоры - первоклассная 
торговая тратта 

бірінші сыныпты тратта - тратта первоклассная 
бірінші эмиссия - эмиссия первая 
біріншілік - первенство
бірқалыпты ақша ағыны - равномерный денежный 
поток 

біркелкі жарна - взнос единообразный 
біркелкі мөлшерлеме - ставка единообразная 
біркелкі тепе-теңдік - равновесие единообразное 
біркелкі, бірқалыпты - равномерный 
біркелкілеу - нивелировать 
біркелкілік, бір түрлілік - единообразие, однообразие
бірлесіп - сообща
бірлесіп бағалау - совместная оценка 
бірлесіп басқару - управление совместное 
бірлесіп депозиттеу - совместное депонирование 
бірлесіп пайдалану құқығы - право совместного 
пользования 

бірлесіп пайдалануға құқық - право на совместное 
пользование 

бірлесіп пайдаланылатын өзара қарыз қаражаты - 
совместно используемые средства заимствования 

бірлесіп тұтыну - употребление совместное 
бірлескен “құбылу” - совместное “плавание” 
бірлескен банк - совместный банк 
бірлескен банк шоты - совместный банковский счет 
бірлескен баспасөз мəслихаты - пресс-конференция 
совместная 

бірлескен депозит - совместный депозит 
бірлескен еңбек - труд совместный 
бірлескен индоссамент - совместный индоссамент 
бірлескен қарар - резолюция совместная 
бірлескен қаржы жауапкершілігі - совместная 
финансовая ответственность 

бірлескен қаржыландыру - совместное финансирование 
бірлескен қаржыландыру бағдарламасы - программа 
совместного финансирования 

бірлескен келіссөз - переговоры совместные 
бірлескен кепілгер - поручитель совместный 
бірлескен кепілгерлік - поручительство совместное 
бірлескен кепілдік - совместная гарантия 

бірлескен кəсіпкерлік - предпринимательство 
совместное 

бірлескен кəсіпорын - совместное предприятие 
бірлескен кəсіпорынның жарғылық қоры - уставный 
фонд совместного предприятия 

бірлескен қол қою - совместная подпись 
бірлескен қор - совместный фонд 
бірлескен күрделі жұмсалым - совместное 
капиталовложение 

бірлескен құжат қабылдау - принятие совместного 
документа 

бірлескен қызмет туралы шарт - договор о совместной 
деятельности 

бірлескен мəлімдеме - заявление совместное 
бірлескен мəміледегі тарап - сторона в совместной 
сделке 

бірлескен меншік, ортақ меншік - совместная 
собственность 

бірлескен міндеттеме - обязательство совместное 
бірлескен несие - совместные ссуды 
бірлескен облигация - совместная облигация 
бірлескен ортақ иелік - совместное владение 
бірлескен отырыс - заседание совместное 
бірлескен өкілдік - представительство совместное 
бірлескен пул - пул совместный 
бірлескен сақтандыру - страхование совместное 
бірлескен салық мағлұмдамасы - совместная 
налоговая декларация 

бірлескен фирма - фирма совместная 
бірлескен шот - совместный счет 
бірлескен шот жөніндегі келісім - соглашение по 
совместному счету 

бірлескен шот туралы келісім - соглашение о 
совместном счете 

бірлескен шоттағы əріптес (серіктес) - партнер в 
совместном счете 

бірлескен, біріккен - объединенный 
бірлестірілген кредит (консорциумдық кредит) - 
синдицированный кредит (консорциальный кредит) 

бірлесу - единение
бірлесу, бірлестік - объединение
бірлі-жарым қате - ошибка единичная 
бірлі-жарым, жалғыз; санаулы - единичный 
бірлік, тұтастық - единство
бірлікті баға - единичная цена 
бірнеше ауысымды жұмыс - работа в несколько смен 
бірнеше банктердің қосылуы - слияние нескольких 
банков 

бірнеше кепілгердің кепілгерлігі - поручительство 
нескольких гарантов 

бірнеше несиегерлердің кепілхаттар пулы - пул 
закладных нескольких кредиторов 

бірнеше төлем жасауға арналған чек - чек на 
производство нескольких платежей 

бірнеше транштың облигациялық шығарылымы - 
облигационный выпуск с несколькими траншами 

бірнеше ұсыныс болған кездегі конкурс үлгісі - модель 
конкурса при нескольких предложениях 
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бірталай қашықтықта - на почтительном расстоянии 
бірте-бірте іріктелетін своп (айырбас) - своп с 
постепенной выборкой 

бірте-бірте өсетін төлем - постепенно нарастающий 
платеж 

біртектес құжаттар жарияланымы - повидовая 
документальная публикация 

біртектес ұйымдар - организации однородные 
біртұтас - унитарный 
біртұтас мемлекет‚ біртекті мемлекет - унитарное 
государство 

біртұтас салмақ - унитарный вес
біртұтас салық салу, біртекті салық салу - унитарное 
налогообложение 

біртұтас салық, біртекті салық - унитарный налог 
бірыңғай ақпараттық кеңістік - единое 
информационное пространство 

бірыңғай ақша жүйесі - единая денежная система 
бірыңғай ақша өлшемі - единая денежная единица 
бірыңғай баға - единая цена 
бірыңғай баға белгілеу - установление единой цены 
бірыңғай баға белгілеу жүйесі - единая система 
ценообразования

бірыңғай баға əдісі - метод единой цены 
бірыңғай баға саясаты - политика единых цен 
бірыңғай бағалық - единая расценка 
бірыңғай баж - единая пошлина 
бірыңғай бюджеттік сыныптама - единая бюджетная 
классификация 

бірыңғай бюджеттік сыныптама құрамы - состав 
единой бюджетной классификации 

бірыңғай валюта - единая валюта 
бірыңғай валюта аймағы - зона единой валюты 
бірыңғай валютаға көшу - переход на единую валюту 
бірыңғай валюталық кеңістік - единое валютное 
пространство 

бірыңғай вексельдік кеңістік - единое вексельное 
пространство 

бірыңғай депозиттік кеңістік - единое депозитарное 
пространство 

бірыңғай дəргей, бірыңғай өкімдеме - единый наряд 
бірыңғай еңбекақы қоры - единый фонд оплаты труда 
бірыңғай есеп пен статистика жүйесі - единая система 
учета и статистики 

бірыңғай еуропалық валюта - единая европейская 
валюта 

бірыңғай жинақ кітапшасы - единая сберегательная 
книжка 

бірыңғай қазынашылық шот - единый казначейский 
счет 

бірыңғай қаржы жоспары - единый финансовый план 
бірыңғай қаржы-шаруашылық саясаты - единая 
финансово-хозяйственная политика 

бірыңғай көлік тарифі - единый транспортный      
тариф 

бірыңғай көтерме сауда бағасы - единая оптовая цена 
бірыңғай мемлекеттік баға - единые государственные 
цены 

бірыңғай мемлекеттік баж - единая государственная 
пошлина 

бірыңғай мемлекеттік бюджет - единый 
государственный бюджет 

бірыңғай мемлекеттік жүйе - единая государственная 
система

бірыңғай мөлшерлеме - ставка единая 
бірыңғай мөлшерлеме бойынша алынатын салық - 
налог, взимаемый по единой ставке 

бірыңғай пошта аумағы - единая почтовая территория
бірыңғай салық - единый налог 
бірыңғай сыртқы тариф - единый внешний тариф 
бірыңғай тариф - единый тариф 
бірыңғай тарифтік желі - единая тарифная сетка 
бірыңғай тарифтік жүйе - единая тарифная система 

(ЕТС) 
бірыңғай тарифтік мөлшерлеме - единая тарифная 
ставка 

бірыңғай тарифтік сыныптама - единая тарифная 
классификация 

Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы - 
Единый тарифно-квалификационный справочник 
(ЕТКС) 

бірыңғай теңгерім - единый баланс 
бірыңғай төлем құжаты - единый платежный документ 
бірыңғай төленетін қарыз - заем с единой выплатой 
бірыңғай уақыт жүйесі - система единого времени 
бірыңғай үлес - единая доля
бірыңғай шарттар - условия единые 
бірыңғай шегеріс - вычет единый 
бірыңғай шоттар жүйесі - единая система счетов 
бірыңғай экономикалық кеңістік - единое 
экономическое пространство (ЕЭП) 

бірыңғай электрондық деректер базасы - единая 
электронная база данных 

бітеу, жабу; əзірлеме, дайындама, - заделка 
бітімгер - миротворец
бітірушілер, түлектер - выпускники
біту, өту (мерзім туралы) - истечение 
бланк - бланк
бланк беруші - податель бланка
бланк нөмірі - номер бланка 
бланк нысаны - форма бланка 
бланк өнімі, бланкілік өнім - бланочная продукция
бланк пішіні - формат бланков 
бланк толтырған (бірінші) мекеме - учреждение 

(первое), заполнившее бланк
бланк түрлері - виды бланка
бланк-ваучер, бланк-кепілхат - бланк-ваучер 
бланкіге қойылған қол - подпись бланковая 
бланкідегі жазу - надпись бланковая 
бланкідегі толтыруға арналған бос орын - свободное 
место на бланке для заполнения

бланкілерді толтыру - заполнение бланков
бланкілердің тізімдемесі - ведомость бланки
бланкілік аккредитив - аккредитив бланковый 
бланкілік акциялар - акции бланковые 
бланкілік индоссамент - индоссамент бланковый 
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бланкілік индоссамент құны - стоимость бланкового 
индоссамента 

бланкілік мөртаңба - штамп бланковый 
бланкілік несие - ссуда бланковая 
бланкілік облигация - облигация бланковая 
бланкілік трансферт - трансферт бланковый 
бланкілік тратта - тратта бланковая 
бланкілік чек - чек бланковый 
бланкінің қайырма бетінде - на обороте бланка
блок, топтама - блок
бодмерея кепілімен несие алушы - получатель ссуды 
под бодмерею 

бойкот, шет қақпайлау - бойкот
бойлық мөртабан - штамп продольный
бойлық тербеліс - продольное колебание 
бойсұнбау, бағынбау - неповиновение 
бокс - бокс
боксте сақтау - хранение боксовое 
болат сейф - сейф стальной 
болашақ дивидендтерді төлеуге арналған сақтық қор 

- резерв на выплату будущих дивидендов 
болашақ жоспар - перспективный план 
болашақ жылдар табысы - доход будущих лет 
болашақ кезеңге жатқызылатын кіріс, алдағы кезеңге 
жатқызылатын табыс - доход будущих периодов 

болашақ кезеңге жатқызылатын шығын - издержки 
будущих периодов 

болашақ кезеңдер шоттарына көшіру - перенос на 
счета будущих периодов 

болашақ кезеңдер шығысының есебі - учет расходов 
будущих периодов 

болашақ кезеңдердің шығысына арналған несие - 
ссуда на расходы будущих периодов 

болашақ кезеңнің қорланған кірісі мен шығысы - 
накопленные доходы и расходы будущего периода 

болашақ несие туралы тармақ - пункт о будущих 
ссудах 

болашақ салық түсімдері кепілімен шығарылатын 
облигациялар - облигации, выпускаемые под будущие 
налоговые поступления 

болашақ тəуекелдікті бөлісу - распределение будущего 
риска 

болашаққа арналған жоспар - план на будущее 
болашақта жеткізетін болып сату - продавать с 
будущей поставкой 

болашақтағы жеткізілім жолымен сатып алу - 
покупка с поставкой в будущем 

болашақтағы табыс кепілімен алынған міндеттеме - 
обязательство под будущие доходы 

болашақты жоспарлау - планирование перспективное 
болған, бірақ мəлімделмеген залалға арналған 
сақтандыру сақтық қоры - страховой резерв на 
происшедшие, но незаявленные убытки 

болған, бірақ мəлімделмеген залалға арналған 
сақтық қор - резерв на происшедшие, но 
незаявленные убытки 

болған, бірақ мəлімделмеген залалдың сақтық қоры - 
резерв произошедших, но не заявленных убытков 

болжалды - предполагаемый, предположительный 
болжалды баға - ожидаемая цена, предполагаемая цена
болжалды жинақ ақша - предполагаемые сбережения 
болжалды залал - ожидаемые убытки, предполагаемые 
убытки

болжалды залалды жабуға жұмсалатын сақтық қор - 
резерв на покрытие ожидаемых убытков 

болжалды инвестициялар - предполагаемые 
инвестиции 

болжалды инфляция - ожидаемая инфляция 
болжалды инфляция деңгейі - ожидаемый уровень 
инфляции 

болжалды пайда - ожидаемая прибыль 
болжалды пайыздық своп - ожидаемый процентный 
своп 

болжалды табыс, болжалды кіріс - ожидаемый доход 
болжалды таза табыс - ожидаемый чистый доход 
болжалды төлем - ожидаемый платеж 
болжалды төлем қабілеттілігі - ожидаемая 
платежеспособность 

болжалды түпкі нəтижелер - ожидаемые конечные 
результаты 

болжалды түсімдер - ожидаемые поступления 
болжалды шығыс мөлшері - предполагаемый размер 
расходов 

болжалды экономикалық жағдаят - прогнозируемая 
экономическая конъюнктура 

болжам жасаудағы қате - ошибка прогнозирования 
болжам қатесі - ошибка прогноза 
болжам, болжау - прогноз 
болжам; нұсқа - версия
болжамалы қаржы есептемесі - прогностический 
финансовый отчет 

болжамдау дəлдігі - точность прогнозирования 
болжамдау теориясы - теория прогнозирования 
болжамдау үлгісі - модель прогнозирования 
болжамдау факторы - фактор прогнозирования 
болжамдау формуласы - формула прогнозирования 
болжанбаған залал бойынша сақтық қор - резерв по 
непредвиденным убыткам 

болжанбаған мақсаттар үшін ақшаны қорландыру 
уəжі - мотив накопления денег для непредвиденных 
целей 

болжанбаған мақсаттарға арналған ақшаға сұраныс - 
спрос на деньги для непредвиденных целей 

болжанбаған мəн-жай - непредвиденное обстоятельство 
болжанбаған мəн-жай болған жағдайға арналған 
сақтық қор - резерв на случай непредвиденных 
обстоятельств 

болжанбаған мəн-жайлар болған жағдайда 
өтемақылы қаржыландыру жүйесі - система 
компенсационного финансирования на случай 
непредвиденных обстоятельств 

болжанбаған пайда - непредвиденная прибыль 
болжанбаған пайыздық мөлшерлеме - непредвиденная 
процентная ставка 

болжанбаған шығыстарға жұмсалатын сақтық қор - 
резерв на непредвиденные расходы 
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болжанбаған шығыстың орнын толтыру, 
тосын шығыстың орнын толтыру - покрытие 
непредвиденных расходов 

болжау дəлдігі - точность прогноза 
болжау, болжам жасау - прогнозирование 
болмай қоймайтын - неизбежный 
болмай қоймайтындық - неизбежность 
болмау - отсутствие
болмашы борыш - незначительный долг 
болмашы шегерім - незначительная скидка 
болмыс - бытие
бонд операциялары - операции бондовые 
бондар; борыштық міндеттеме - боны
бондылық аймақ - зона бондовая 
бондылық тауар - товар бондовый 
бонус - бонус
бонус түрлері - виды бонуса 
бонус эмиссиясы, бонус шығару - эмиссия бонусов 
бонустық аударым - отчисление бонусное 
бонустық əдіс - метод бонусный 
бонустық шегерім - скидка бонусная 
бопса - шантаж 
бопсалаушы - вымогатель 
бопсалаушылық, пара беруге мəжбүрлеу, қорқытып 
алу, сұғанақтық - вымогательство 

борыш ауыртпалығы - бремя долгов (долговое) 
борыш ауыртпалығына батқан - обремененный 
долгами 

борыш бойынша жауапкершілік - ответственность по 
долгам 

борыш бойынша пайыздың азаюы - уменьшение 
процента по долгу 

борыш бойынша төлемдерді оңтайландыру - 
оптимизация платежей по долгу 

борыш есебіне төлеу - выплата в счет долга 
борыш жайғасымы - позиция долговая 
борыш инкассаторы - инкассатор долгов 
борыш қалдығы - остаток долга 
борыш кітабы - книга долговая 
борыш коэффициенті - коэффициент долга 
борыш куəлігі - свидетельство долга 
борыш мерзімі - срок долга 
борыш мерзімін қайта қарау - пересмотр срока долга 
борыш мерзімін ұзарту - пролонгация долга 
борыш міндеттемелерін инкассолау - инкассация 
долговых обязательств 

борыш міндеттемелерінің эмиссиялық құны - 
эмиссионная стоимость долговых обязательств 

борыш міндеттемесін өтеу - погашение долгового 
обязательства 

борыш мониторингі - мониторинг долга 
борыш мөлшері - размер долга 
борыш сомасы - сумма долга 
борыш сомасын мерзімінен бұрын өтеу - досрочное 
погашение суммы долга 

борыш талаптарын есепке алу - учет долговых 
требований 

борыш тозымпұлы - амортизация долга 

борыш төленгенге дейін мүлікті ұстап тұру - 
удерживание имущества до уплаты долга 

борыш үшін кепілгерлік - поручительство за долг 
борыш үшін мүлікке тыйым салу құқығы - право 
ареста имущества за долги 

борыш үшін мүлікке тыйым салудың ортақ құқығы - 
общее право ареста имущества за долги 

борыш үшін мүлікті ұстап қалу - удержание 
имущества за долги 

борыш үшін мүлікті ұстап қалу құқығы - право 
удержания имущества за долги 

борыш үшін мүлікті ұстап қалудың ортақ құқығы - 
общее право удержания имущества за долги 

борыш үшін тауарды ұстап қалу құқығы - право 
удержания товара за долги 

борышқа алу - брать в долг 
борышқа алынған сома - задолженная сумма 
борышқа батпаған - не обремененный долгами 
борышқа бату - влезание в долг, залезать в долги
борышқа батыру - обременять долгами 
борышқа белшесінен батқан - погрязший в долгах 
борышқа белшесінен бату - погрязнуть в долгах 
борышқа жазу - запись в долг 
борышқа қор жасау - фондирование долга 
борышқа қызмет ету үшін валютаның жетіспеуі - 
нехватка валюты для обслуживания долга 

борышқа қызмет көрсету - обслуживать долг 
борышқа қызмет көрсету жөніндегі міндеттеме - 
обязательство по обслуживанию долга 

борышқа қызмет көрсету қоры - фонд обслуживания 
долга 

борышқа қызмет көрсету коэффициенті - 
коэффициент обслуживания долга 

борышқа қызмет көрсету құны - стоимость 
обслуживания долга 

борышқа қызмет көрсету үшін кредитті қажетсіну - 
потребность в кредитах для обслуживания долга 

борышқа қызмет көрсету, борышты өтеуге қызмет 
көрсету - обслуживание долга 

борышқа қызмет көрсетуге арналған қаражат - 
средства для обслуживания долга 

борышқа қызмет көрсетуге қабілеттілік - способность 
обслуживания долга 

борышқа қызмет көрсетуге қойылатын талап - 
требование к обслуживанию долга 

борышкер депозиті - депозит должника 
борышкер елдердің міндеттемелерін қайта 
қаржыландыру - рефинансирование обязательств 
стран-должников 

борышкер мүлкінің өтеуін төлеп алу құқығымен 
несиегерге көшуі - переход имущества должника к 
кредитору с правом выкупа 

борышкер туралы мəліметтер - сведения о должнике 
борышкерге төлемді дереу төлеу туралы еске салу - 
напоминание должнику о немедленном платеже 

борышкерден қамтамасыз ету кепілін алған несиегер-
лер алдындағы міндеттемелер - обязательства перед 
кредиторами, получившими обеспечение от должника 
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борышкерді банкрот деп жариялау туралы шешім - 
решение об объявлении должника банкротом 

борышкерді қорғау - защита должника 
борышкердің бүкіл мүлкін ұстап қалу құқығы - право 
удержания всего имущества должника 

борышкердің дəрменсіздігі - несостоятельность 
должника 

борышкердің дəрменсіздігін сотта серт бере отырып 
қуаттау - подтверждение под присягой в суде 
несостоятельности должника 

борышкердің жайғасымы - позиция должника 
борышкердің жеке кепілгері - личный поручитель 
должника 

борышкердің жеке мүлкін ұстап қалу құқығы - право 
удержания личного имущества должника 

борышкердің жеке мүлкіне тыйым салуға құқық - 
право на арест личного имущества должника 

борышкердің кепілзаты - залог должника 
борышкердің міндеттемелерді орындамауы - 
невыполнение обязательств должником 

борышкердің міндеттерді орындамауы - невыполнение 
обязанностей должником 

борышкердің төлем төлеуге қабілетсіздігі - 
неплатежеспособность должника 

борышкердің түзелмейтіндігі - неисправность 
должника 

борышкердің үшінші тұлғадағы мүлкіне тыйым салу 
- наложение ареста на имущество должника у третьего 
лица 

борышкер-ел - страна-должник 
борышкерлердің тізімі - список должников 
борышкерлердің ынтымақты жауапкершілігі 
бар міндеттеме - обязательство с солидарной 
ответственностью должников 

борышкерлік акцияларды иелену - владение 
долговыми обязательствами 

борышкерлік дисконт - долговой дисконт 
борышкерлік қалдық - долговое сальдо 
борышкерлік қатынастарды ағымдағы реттеу - 
текущее регулирование долговых отношений 

борышкерлік куəлік - долговое свидетельство 
борышкерлік міндеттеме бағасы - цена долгового 
обязательства 

борышкерлік міндеттеме бойынша ақша алушы - 
получатель денег по долговому обязательству 

борышкерлік міндеттеме бойынша төлем төлеуден 
босату - освобождение от выплат по долговому 
обязательству 

борышкерлік міндеттеме бойынша төлем төлеуден 
босатылған - освобожденный от выплат по долговому 
обязательству 

борышкерлік міндеттеме кепілімен берілетін несие - 
ссуда под долговое обязательство 

борышкерлік міндеттеме мерзімі, борыш 
міндеттемелерінің мерзімі - срок долгового 
обязательства 

борышкерлік міндеттеме мерзімін қысқарту - 
сокращение срока долгового обязательства 

борышкерлік міндеттемелер бойынша пайыз төлеу - 
выплата процентов по долговым обязательствам 

борышкерлік міндеттемелер бойынша төлеп құтылу - 
расплата по долговым обязательствам 

борышкерлік міндеттемелер қоржыны - портфель 
долговых обязательств 

борышкерлік міндеттемелер нарығы - рынок 
долговых обязательств 

борышкерлік міндеттемелер шығару (шығарылымы) 
- эмиссия долговых обязательств 

борышкерлік міндеттемелерді ақшаға айналдыру - 
превращение долговых обязательств в деньги 

борышкерлік міндеттемелерді алмасу - обмен 
долговыми обязательствами 

борышкерлік міндеттемелерді иеленушілердің тізімі - 
список владельцев долговых обязательств 

борышкерлік міндеттемелерді өтеу тəсілі - способ 
погашения долговых обязательств 

борышкерлік міндеттемелерді реттеу - урегулирование 
долговых обязательств 

борышкерлік міндеттемелермен жасалатын 
операциялар - операции с долговыми обязательствами 

борышкерлік міндеттемені иеленуші - владелец 
долгового обязательства 

борышкерлік міндеттеменің ағымдағы мерзімі - 
текущий срок долгового обязательства 

борышкерлік міндеттеменің төленбеуі - невыплата 
долговых обязательств 

борышкерлік сертификат - долговой сертификат 
борышкерлік талаптарды табыстау - передача 
долговых требований 

борышкер-мемлекет - государство-должник 
борышқор кінəсінің анық-қанығына жету - 
презумпция вины должника 

борышқор, борышкер, борышты - должник 
борышқор-банк - банк-должник 
борышқорға дереу төлеу талабымен ескерту - напоми-
нание должнику с требованием немедленной оплаты 

борышқорды міндеттемеден босату - освобождение 
должника от обязательств 

борышқордың банкроттық кезіндегі міндеті - 
обязанность должника при банкротстве 

борышқордың қолхаты - расписка должника 
борышқордың мерзімді кешіктіруі - просрочка 
должника 

борышқордың мүлкі - имущество должника 
борышқордың мүлкін өткізу - реализация имущества 
должника 

борышқордың мүлкін сырттай басқару - внешнее 
управление имуществом должника 

борышқордың мүлкінен ақы өндіріп алу туралы 
бұйрық - приказ об обращении взыскания на 
имущество должника 

борышқордың өз қызметкерлері үшін жауапкершілігі 
- ответственность должника за своих работников 

борышқорлар кітабы - книга должников 
борышқорларға кеңшілік жасау - идти должникам на 
уступки 
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борышқорлық акциялар - акции долговые 
борышқорлық арыз, борышқорлық мəлімдеме - 
долговое заявление 

борышқорлық бағалы қағаздар - долговые ценные 
бумаги 

борышқорлық дағдарыс - долговой кризис 
борышқорлық қағаздарды орналастыру - размещение 
долговых бумаг 

борышқорлық кітап - долговая книга  
борышқорлық қуыным - долговой иск 
борышқорлық құжат - долговой документ 
борышқорлық құндылықтар - долговые ценности 
борышқорлық құрал - долговой инструмент 
борышқорлық міндеттеме - долговое обязательство 
борышқорлық міндеттеме құны - стоимость долгового 
обязательства 

борышқорлық міндеттемелерді қайталап шығару - 
повторный выпуск долговых обязательств 

борышқорлық міндеттемелерді қолма-қол ақшаға 
айналдыру - превращение долговых обязательств в 
наличные деньги 

борышқорлық міндеттеменің таза құны - чистая 
стоимость долгового обязательства 

борышқорлық облигация - долговая облигация 
борышқорлық своп, борышқорлық айырбас - 
долговой своп 

борышқорлық сервис - долговой сервис 
борышқорлық талап - долговое требование 
борышпен есеп айырысу - расплатиться с долгом 
борышта тұрған - находящийся в долгу 
борыштан босату - освобождение от долгов, 
освобождаться от долгов

борыштан босату туралы куəлік - свидетельство об 
освобождении от долга 

борыштар бойынша кінəрат-талаптардың кезектілігі 
- очередность претензий по долгам 

борыштар бойынша міндеттемелер - обязательства по 
долгам 

борыштар бойынша талаптардың кезектілігі - 
очередность требований по долгам 

борыштар бойынша төлеуге қабілеттілік - 
способность платить по долгам 

борыштар мен өзге де міндеттемелерден тазартылған 
мүлік - очищенное от долгов и иных обязательств 
имущество 

борыштар үшін мүлікті сипаттау - описать имущество 
за долги 

борыштарға байланысты талап қою - предъявление 
иска в связи с долгами 

борыштардан азат (бос) - свободный от долгов 
борыштардан босатылған - освобожденный от долгов 
борыштардан босатылған дəрменсіз борышкер - 
освобожденный от долгов несостоятельный должник 

борыштарды өзара есепке алу - взаимозачет долгов 
борыштарды саралау - ранжирование долгов 
борыштарды тоқтатып қою - замораживание долгов 
борыштарды төлеу туралы қуыным - иск об уплате 
долгов 

борышты ағымдағы өтеу, борышты өтеуге ағымдағы 
қызмет көрсету - текущее обслуживание долга 

борышты азайту - уменьшение долга 
борышты айырбастау - своп долга 
борышты активтермен өтеу - покрытие долга активами 
борышты атқару құжаттары бойынша төлеу - уплата 
долга по исполнительным документам 

борышты аудару - перевод долга 
борышты ауыстыру - замещение долга 
борышты басқа тұлғаға аудару - перевод долга на 
другое лицо 

борышты басқару - управление долгом 
борышты біржола өтеу - окончательное погашение 
долга 

борышты біркелкі өтеу, борышты өтеуге бірқалыпты 
қызмет көрсету - равномерное обслуживание долга 

борышты біртіндеп өтеу - постепенное погашение 
долга 

борышты болу - быть в долгу 
борышты есепке алу - засчитывать долг 
борышты есептен шығару - списание долга 
борышты жабу (өтеу) - покрывать долги 
борышты жазбаша мойындау - письменное признание 
долга 

борышты жаңа борышкерге аудару - перевод долга на 
нового должника 

борышты жою - ликвидировать долг, ликвидация долга, 
ликвидирование долга

борышты жұмыспен өтеу - отработка долга 
борышты инкассолау - инкассация долгов, 
инкассирование долга

борышты іріктеп жаңғырту - факультативная 
конверсия долгов 

борышты ішінара өтеу есебіне төленетін төлем - 
платеж в счет частичного погашения долга 

борышты қабылдау - принятие долга 
борышты қайта қаржыландыру - рефинансирование 
долга 

борышты қайта құрылымдау - реструктуризация долга 
борышты қайта құрылымдау бағдарламасы - 
программа реструктурирования долга 

борышты қайта құрылымдау туралы келісім - 
соглашение о реструктурировании долга 

борышты қайта құрылымдау үшін төлемақы - плата 
за реструктурирование долга 

борышты қайта құрылымдау, борыштың 
құрылымын өзгерту - реструктурирование долга 

борышты қайта ресімдеу - переоформление долгов 
борышты қайтару - возврат долга 
борышты қамтамасыз ету - обеспечение долга 
борышты қамтамасыз ету үшін мүлікке тыйым салу 

- наложение ареста на имущество в обеспечение долга 
борышты қанағаттандыру - удовлетворение долга 
борышты кепілхатпен қамтамасыз ету - обеспечивать 
долг закладной 

борышты кешіру - прощение долга 
борышты көтермелі шоғырландыру - оптовое 
консолидирование долга 
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борышты қуаттау - подтверждение долга 
борышты мерзімін ұзартып өтеу, борышты бөліп-
бөліп өтеу, борышты мəулеттік өтеу - погашение 
долга в рассрочку 

борышты мерзімінен бұрын өтеу - досрочное 
погашение долга 

борышты мерзімінен бұрын төлеу - досрочная выплата 
долга 

борышты мəулеттік өтеу жоспары - план погашения 
долга в рассрочку 

борышты мəулеттік өтеу мерзімі - срок погашения 
долга в рассрочку 

борышты мойындау - признание долга, признавать долг 
борышты өндіріп алу - взыскание долга 
борышты өндіріп алу құқығы - право взыскивать 
долги 

борышты өндіріп алу құқығын қайта сату - 
перепродажа права на взыскание долгов 

борышты өндіріп алу туралы қуыным (талап) - иск о 
взыскании долга 

борышты өтеу - погашение долга, погасить долг 
борышты өтеу есебіне төленетін төлем - платеж в счет 
погашения долга 

борышты өтеу жоспары - план погашения долгов 
борышты өтеу қорынан төлеу - оплата долга из фонда 
погашения 

борышты өтеу көзі - источник погашения долга 
борышты өтеу құралы - средство погашения долга 
борышты өтеу мерзімін қайта қарау - пересмотр 
сроков погашения долга 

борышты өтеу мерзімін кейінге қалдыру - отсрочка 
погашения долга 

борышты өтеу мерзімін кейіндету - отодвигание сроков 
погашения долга 

борышты өтеу мөлшері - норма обслуживания долга 
борышты өтеу нəтижесі - эффект погашения долга 
борышты өтеу пайызы - процент погашения долга 
борышты өтеу үшін жұмыс істеу - работать в долг 
борышты өтеу шарттарын қайта қарау - пересмотр 
условий погашения долга 

борышты өтеуге ақша алушы - получатель денег в 
погашение долга 

борышты өтеуге арналған сақтық қор - резерв для 
покрытия долга, резерв на покрытие долга

борышты өтеуге аудару - отчисления на погашение 
долга 

борышты өтеуге қабілеттілік - способность погасить 
долг 

борышты өтеуге қызмет көрсету бойынша төлем - 
платеж по обслуживанию долга 

борышты өтеуге міндетті тұлға - лицо, обязанное 
погасить долг 

борышты өтеуден бас тарту - отказ в погашении долга, 
отказ от погашения долга

борышты өтеудің орташа мерзімі - средний срок 
погашения долга 

борышты өтеудің таза сомасы - чистая сумма 
погашения долга 

борышты өтеуін төлеп алу қорынан төлеу - оплата 
долга из выкупного фонда 

борышты реттеу - регулирование долга, урегулирование 
долга

борышты сатып алу - приобретение долга 
борышты сот арқылы төлету, борышты сот арқылы 
өндіріп алу - взыскивание долга через суд 

борышты сот тəртібімен өндіріп алу - взыскание долга 
в судебном порядке 

борышты табыстау - передача долгов 
борышты талап ету мерзімі, борыштың талап етілу 
мерзімі - срок востребования долга 

борышты талап етуді басқаға беруден түсетін кіріс - 
доходы от уступки требования долга 

борышты толық өтеу - полное погашение долга 
борышты топтастыру - консолидирование долга 
борышты төлемеген жағдайда бүкіл мүлікке тыйым 
салу құқығы - право ареста всего имущества в случае 
неуплаты долга 

борышты төлемеу - неуплата долгов 
борышты төлеп құтылу - расплата с долгами 
борышты төлету, борышты өндіріп алу - взыскивание 
долга 

борышты төлеу - выплата долга, уплата долга, платить 
долг

борышты төлеу жөніндегі міндеттеме - обязательство 
по выплате долга 

борышты төлеу кезінде кепілге салынған меншікті 
қайтару құқығы - право возвращения заложенной 
собственности при уплате долга 

борышты төлеу мерзімін ұзарту - продлевание срока 
выплаты долга 

борышты төлеу талабы жазылған хат - письмо с 
требованием уплаты долга 

борышты төлеу туралы еске салу - напоминание об 
уплате долга 

борышты төлеуге дайын екені туралы өтініш - за-
явление о готовности уплатить долг 

борышты төлеуге қабілетсіздік - неспособность 
платить долги 

борышты төлеуге қабілеттілік - способность платить 
долги 

борышты төлеуге тоқтам жариялау - объявить 
мораторий на уплату долга 

борышты төлеуде мерзімді ұзарту, борышты төлеуге 
мəулет беру - отсрочка в уплате долга 

борышты төлеуден бас тарту - отказ от уплаты долга 
борышты төлеуден босату - освобождать от уплаты 
долга, освобождение от уплаты долга

борышты төлеуді кейінге қалдыру - отсрочка выплаты 
долгов 

борышты төлеуді табанды түрде талап ету - 
настоятельно требовать уплаты долга 

борышты төлеуді талап ету - требование уплаты долга, 
требовать уплаты долга

борышты ұзақ мерзімді қайта құрылымдау - 
долгосрочная реструктуризация долга 

борышты ұстап қалу - удержание долга 



114БОРЫШТЫ

борышты ұсыну - предъявление долга 
борышты шоғырландыру - консолидация долга 
борышты шоғырландыру (топтастыру) жөніндегі 
келісім - соглашение по консолидации долга 

борышты шоғырландыру жөніндегі операциялар - 
операции по консолидированию долга 

борышты шоғырландыру кезіндегі қатер - риск при 
консолидировании долга 

борыштық бағалы қағаз, борышқорлық бағалы 
қағаз - долговая ценная бумага 

борыштық бағалы қағаздар бойынша купон - купон 
по долговым ценным бумагам 

борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы - 
премия по долговым ценным бумагам 

борыштық бағалы қағаздардың атаулы құны - 
номинальная стоимость долговых ценных бумаг 

борыштық бағалы қағазды өтеу - погашение долговой 
ценной бумаги 

борыштық қағаз - долговая бумага 
борыштық қайта құрылымдау - реконструировать 
долг 

борыштық қолхат - долговая расписка 
борыштық қолхат, борышқорлық қолхат - расписка 
долговая 

борыштық куəлік - свидетельство долговое 
борыштық қуыным - иск долговой 
борыштық міндеттеме бойынша төлем - платеж по 
долговому обязательству 

борыштық міндеттеме талаптары - условия долгового 
обязательства 

борыштық міндеттемелер - обязательства долговые
борыштық міндеттемелер айналысы - обращение 
долговых обязательств 

борыштық міндеттемелер бойынша кепілгер - гарант 
по долговым обязательствам 

борыштық міндеттемелерді акциялармен ауыстыру - 
замена долговых обязательств акциями 

борыштық міндеттемені төлемеу - неуплата по 
долговому обязательству 

борыштың ағымдағы бөлігі - текущая часть долга 
борыштың бір бөлігін есептен шығару - списание 
части долга 

борыштың жиыны - итого долг 
борыштың қалдығын өндіріп алу туралы шот 
шешімі - решение суда о взыскании остатка долга 

борыштың қамтамасыз етілуі - обеспеченность     
долга 

борыштың күшін жою - аннулирование долгов 
борыштың күшін заңды түрде жою - законное 
аннулирование долга 

борыштың құқықтық мирасқоры - правопреемник 
долга 

борыштың құнсыздануы - дефлирование долга 
борыштың құрылымын қайта қарау - пересмотр 
структуры долга 

борыштың негізгі бөлігі - основная часть долга 
борыштың негізгі қалдығы - основной остаток долга 
борыштың негізгі сомасы - основная сумма долга 

борыштың негізгі сомасы бойынша алғытөлемдік 
төлем - авансовый платеж по основной сумме долга 

борыштың орнын толтыру - возмещение долга, 
покрытие долга

борыштың өтелетіні туралы мəлімдеме - заявление о 
погашении долга 

борыштың өтелмеу қатері - риск непогашения долга 
борыштың өтелуі туралы есептеме - отчет о 
погашении долга 

борыштың өтелуі туралы түбіртек - квитанция о 
погашении долга 

борыштың өтелуін талап ету - требовать погашения 
долга 

борыштың таза сомасы - чистая сумма долга 
борыштың төленбеуі туралы сот ісі - судебное дело об 
отказе от уплаты долга 

борыштың төленбеуінен сақтандыру - страхование от 
неуплаты долга 

борыштың төленгені туралы қолхат - расписка об 
уплате долга 

борыштың төленгені туралы түбіртек - квитанция об 
уплате долга 

борыштың төленгенін жазбаша қуаттау - письменное 
подтверждение уплаты долга 

борышын төлеу - плата долга 
бос (еркін) төлем құралы - свободный платежный 
инструмент 

бос ақша - деньги свободные 
бос заттар - порожние предметы
бос қалдық - свободный остаток 
бос қап (SV) - порожние мешки (SV)
бос қаптар көрсетілген жеделхаттар - депеши с 
порожними мешками

“Бос қаптар көрсетілген жеделхаттар” атты өткізу 
жүкқұжаты - накладная сдачи “Депеши с порожними 
мешками”

бос қаптар топтамасы - партия порожных мешков
бос қаражат - свободные средства 
бос қаражатты орналастыру - размещение свободных 
средств 

бос қаражатты сақтау - хранение свободных средств 
бос кезеңдегі қаражат құны - стоимость средств в 
свободный период 

бос қолма-қол ақша - свободная наличность 
бос қорлар - свободные фонды 
бос қорлардың нөмірлері - номер свободных        
фондов

бос қызмет орны - вакансия, вакантная должность 
бос қызмет орнын жариялау, қызмет орнының бос 
екенін жариялау - объявление вакансии 

бос қызмет орнына қабылдау туралы өтініш - 
заявление о приеме на вакантную должность 

бос қызмет орындарының жəрмеңкесі - ярмарка 
вакансий 

бос орын - свободное место
бос ресурстар - свободные ресурсы 
бос сақтық қорлар - свободные резервы 
бос таза қаражат - свободные чистые средства 
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бос тұрған қызмет орнына конкурс жариялау 
- объявление конкурса на замещение вакантной 
должности 

бос тұрудан (қаңтарылудан) болатын ысыраптың 
есебі - учет потерь от простоев 

бос уақыт - досуг
бос уақытта - в свободное время 
бос шығындау - трата пустая 
босалқы алтын қоры - золотой запас 
босалқы алтын қорын қысқарту - сокращение 
золотого запаса 

босалқы бөлшектер - запасные части 
босалқы қор деңгейі - уровень запаса 
босалқы қорда болу - пребывать в запасе 
босалқы қорлар айналымы - оборот запасов 
босалқы қорлар құнының азаюынан болатын 
шығасы жағдайына арналған сақтық қор - резерв 
на случай потери от уменьшения стоимости запасов 

босалқы қорларды жою - ликвидация запасов
босалқы қорлардың құны - стоимость запасов 
босалқы қорлардың қымбаттауы - удорожание запасов 
босалқы материалдар - материалы запасные
босалқы сақтық қор құру - создание резервного запаса 
босалқы тауар қорлары теориясы - теория товарных 
запасов 

босату бағасы - цена отпускная 
босату қағазы, жұмыстан босату қағазы, рұқсат беру - 
увольнительная 

босату құны - стоимость отпускная 
босату туралы ескертпе - клаузула об освобождении 
босату, босану, азат ету - освобождение
босату, жұмыстан шығару - увольнение 
босатылған - освобожденный 
босатылған қаражаттан қайта қаржыландыру - 
рефинансирование из высвобожденныз средств 

“босатылды” - “освобождены” 
босатып алу, босату - высвобождение 
босқын - беженец
босқындарға көмек қоры - фонд помощи беженцам 
боссөзділік, көпсөзділік - фразерство
бөбекжайлық қаржыландыру, буыны бекігенше 
қаржыландыру - ясельное финансирование 

бөгде - посторонний 
бөгде ұйымдар - сторонние организации 
бөгет жасау - воспрепятствовать 
бөлек айлық шот - отдельный месячный счет
бөлек есеп, бөлектеп есеп жүргізу, бөлектелген есеп - 
раздельный учет 

бөлек клиент - отдельный клиент 
бөлек несиегер - отдельный кредитор 
бөлек тізімдеме - отдельная ведомость 
бөлек топтамалармен - отдельными партиями 
бөлек тұрған кредит - отдельно стоящий кредит 
бөлек шот - отдельный счет, раздельный счет
бөлек, жеке, дара (шот туралы) - отдельный 
бөлек, оңаша - сепаратный 
бөлек-бөлек немесе ынтымақты жауапкершілік - 
ответственный порознь или солидарно 

бөлектелген жеткізілім - выделенная доставка
бөлектелген купонмен - с отделенным купоном 
бөлектелген мəртебе, бөлек мəртебе - раздельный 
статус 

бөлектелген торкөз - выделенная клетка
бөлектелген ұсыныс - раздельное предложение 
бөлектеп салық салу - раздельное налогообложение 
бөліктеме - разбивка 
бөліктеп мəулеттік төлеу - платить в рассрочку частями 
бөліктеп таратылған несие - разложенная ссуда 
бөліктеп төлеу мəмілесі, мəулеттік мəміле - сделка в 
рассрочку 

бөліктеп төлеу үшін үстеме, мəулеттік төлеу үшін 
үстеме - надбавка за рассрочку 

бөліктеп төлеу, мəулеттік төлеу, мерзімін ұзарту, 
мұрсат, мұрсатана - рассрочка 

бөлім бастығы - начальник отдела 
бөлім бастығының орынбасары - заместитель 
начальника отдела 

бөлім басшысы - руководитель отдела 
бөлім, бөлік, бөлшек, бөлу, бөлісу - отдел, раздел,   
часть

бөлімше - отделение, подразделение
бөлімше бастығы - начальник отделения
бөлімше басшысы - руководитель отделения 
бөлінбеген пайда - нераспределенная прибыль 
бөлінбеген пайда туралы есептеме - отчет о 
нераспределенных прибылях 

бөлінбеген табыс - нераспределнный доход
бөлінбеген таза пайда - нераспределенная чистая 
прибыль 

бөлінбейтін аннуитет - неделимый аннуитет 
бөлінбейтін зат - неделимый предмет 
бөлінбейтін ипотека - неделимая ипотека 
бөлінбейтін капитал - неделимый капитал 
бөлінбейтін қор - неделимый фонд 
бөлінбейтін құқық - неразделимое право 
бөлінбейтін пайданың пайызы - процент 
нераспределяемой прибыли 

бөлінбейтін сақтық қорлар - нераспределяемые 
резервы 

“бөлінбейтін” - “неделимое”
“бөлінбейтін” зат - “неделимый” предмет
бөлінбелі аккредитив - аккредитив делимый 
бөлінбес, ажырағысыз, ажырамас - неотъемлемый 
бөлінген акциялар - распределенные акции 
бөлінген бағалы қағаздардан бас тарту - отказ от 
выделенных ценных бумаг 

бөлінген капитал - разделенный капитал 
бөлінген қаражат - средства выделенные 
бөлінген комиссиялық алым - разделенные 
комиссионные 

бөлінген пайда - распределенная прибыль 
бөлінген спрэд - спрэд разделенный 
бөлінген тəуекел, бөлінген қатер - распределенный 
риск 

бөлінген үлес - распределенная доля 
бөлінген шот - разделенный счет 
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бөлініп шыққан (тармақталған) қор - 
отпочковавшийся фонд 

бөлініп шыққан қор, бөлінбе қор - фонд 
отпочковавшийся 

бөліністік теңгерім - разделительный баланс 
бөліністілік - делимость
бөлінуге тиіс пошта пакеті - постпакет к разделке 
бөлінуге тиіс таза табыс - подлежащий распределению 
чистый доход 

бөліп төлеу шарты - договор с оплатой в рассрочку 
бөліп төлеу, бөліктеп төлеу, мəулеттік төлеу - уплата в 
рассрочку 

бөліп-бөліп сату, бөліктеп сату - продажа частями 
бөліп-бөліп төлеу - плата частями, уплата частями, 
выплата по частям, платить частями

бөліс қағидаты - принцип распределения 
бөліс нысаны - форма распределения 
бөліс теориясы - теория распределения 
бөлісілген тəуекел - риск распределенный 
бөлу, бөліс, бөлісу, бөлініс, үлестіру, үлестірім, тарату, 
бөліп беру - распределение, выделение, разделение

бөлу арнасы - канал распределения
бөлу арнасын басқару - управление каналом 
распределения 

бөлу атқарымы - функция распределительная 
бөлу бойынша алушы - получатель по распределению 
бөлу əділдігі - справедливость распределения 
бөлу жоспары - план распределения 
бөлу жүйесі - система распределения 
бөлу заңы - закон распределения 
бөлу қағидаты - принципы распределения
бөлу негізі - основа распределения 
бөлу орталығы - центр распределения 
бөлу реті - порядок распределения 
бөлу туралы хабарлама - извещение о распределении 
бөлуге берілген бұйрық - приказ на распределение 
бөлуші, таратушы, үлестіруші - распределитель 
бөлшек сан - число дробное 
бөлшек сауда - розничная торговля
бөлшек сауда айналымынан алынатын салық - налог 
с розничного оборота 

бөлшек сауда бағасы - розничная цена 
бөлшек сауда бағасы индексінің өсуіне байланысты 
жалақыға қосылатын үстеме - надбавка к зарплате в 
связи с ростом индекса розничных цен 

бөлшек сауда бағасының жиынтық индексі - сводный 
индекс розничных цен 

бөлшек сауда бағасының жоғарғы шегі - потолок 
розничных цен 

бөлшек сауда бағасының индексі - индекс розничных 
цен (ИРЦ) 

бөлшек сауда бағасының статистикасы - статистика 
розничных цен 

бөлшек сауда делдалы - розничный брокер 
бөлшек сауда депозиті - розничный депозит 
бөлшек сауда жəрмеңкесі - ярмарка розничной торговли 
бөлшек сауда инвесторы - розничный инвестор 
бөлшек сауда репосы - розничное репо 

бөлшек сауда сатып алушысы - покупатель розничный 
бөлшек сауда саудагері - розничный торговец 
бөлшек сауда тауар айналымы - розничный 
товарооборот

бөлшек сауда тауарлары - товары розничные 
бөлшек сауда тобы - группа розничной торговли 
бөлшек сауда торабы - розничная торговая сеть
бөлшек сауда франшизасы - франшиза розничная 
бөлшек сауда шегерімі - скидка розничная 
бөлшек сауда, жекелеп, даналап - розница
“бөлшек сауда” ақшасы - “розничные” деньги 
бөлшек саудада сату - розничная продажа 
бөлшек саудада сатып алу - покупка в розницу 
бөлшектелген нарық - раздробленный рынок 
бөлшектеу - демонтаж, дробление
“брейк-ивен” пайдасы - прибыль “брейк-ивен” 
брифинг - брифинг
брифинг өткізу - проведение брифинга 
брокер, делдал - брокер
брокердің клиентке жасасылған мəміле туралы 
хабарламасы - уведомление брокером клиента о 
заключенной сделке 

брокердің клиентке мəміле жасасу туралы 
хабарламасы - уведомление брокером клиента о 
заключении сделки 

брокердің клиенттердің бұйрықтарын орындау 
тəртібі - порядок исполнения брокером приказов 
клиентов 

брокердің ымдаспасы, брокердің ымдауы, брокердің 
ымдамасы, брокердің ишараты - жестикуляция 
брокера 

брокерлердің брокерлермен жасайтын операциялары 
- операции брокеров с брокерами 

брокерлердің теңдестірілген шоты, делдалдардың 
теңдестірілген шоты - сбалансированный счет 
брокеров 

брокерлік кредит мөлшерлемесі - ставка брокерского 
кредита 

брокерлік қызмет, делдалдық қызмет - брокерская 
деятельность

брокерлік қызметтер көрсету - услуги брокерские 
брокерлік міндеттеме - обязательство брокерское 
брокерлік несие бойынша пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка по брокерским ссудам 

брокерлік операциялар, делдалдық операциялар - 
операции брокерские 

брокерлік фирма - фирма брокерская 
брокерлік фирмадағы клиенттің мерзімі өткен шоты 

- просроченный счет клиента в брокерской фирме 
брокерлік фирманың клиент шотындағы қаражат 
қалдығының мөлшеріне қоятын талаптары - 
требования брокерской фирмы к размеру остатка 
средств на счете клиента 

брокерлік фирманың өкілі - представитель брокерской 
фирмы 

брокерлік фирманың шабарманы - посыльный 
брокерской фирмы 

брутто-баға, жалпы баға - брутто-цена 
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брутто-дивиденд, жалпы дивиденд - брутто-дивиденд 
брутто-қор, жалпы қор - брутто-запас 
брутто-сатылым, жалпы сатылым - брутто-продажи 
брутто-табыс, жалпы табыс - брутто-доход 
бүгінгі баға - сегодняшняя цена 
бүгінгі баға белгіленімі - сегодняшняя котировка 
бүгінгі күнмен көрсету - датировать сегодняшним 
числом 

“бүгінгілік” мəміле - сделка “на сегодня” 
бүйірінен тиейтін айырлы жүк тиеуіш - вилочный 
погрузчик с боковой загрузкой

“бүк немесе шік” - “орел или решка” 
букет, гүлшоқ - букет
бүкіл биржа бойынша - по всей бирже 
бүкіл мүлікті цессиялау - цессия всего имущества 
бүкілхалықтық - всенародный
буклет - буклет
бүктеу - фальцовка 
бүлік - мятеж
бүлінген - испорченный
бүлінген парақтарды бекіту - закрепление 
разрушенных листов

бүліну - порча 
булла - булла
бума, буда - кипа, пачка
бума-бланк - бланк-пачка
бумаға байланған ақша - связанные в пачки деньги 
бумалап байлау, бумалап байластыру - связывание в 
пачки

буманы орап байлаушы (орап байлайтын) машина - 
пачкообвязочная (пачкообвязывающая) машина

бүріп орау, бүктеу, ықшамдау - свертывать 
бүркемелеу, жасыру - маскировка, завуалировать, 
камуфлировать

бүркемелі артық халық - перенаселение скрытое
бүркемелі жұмыссыздық - скрытая безработица 
бүркемелі мүшкіл қаржы жағдайы - скрытое 
бедственное финансовое положение 

бүркемелі салық - скрытый налог 
бүркеншік есім - псевдоним
бүтін сан - число целое 
бухгалтер, есепші - бухгалтер 
бухгалтерді жұмыстан шығару - увольнение 
бухгалтера 

бухгалтерді тағайындау - назначение бухгалтера 
бухгалтерия, есепшілік - бухгалтерия 
бухгалтериядағы жағымсыз пікір - отрицательное 
мнение в бухгалтерии 

бухгалтериядағы оңтайлылық - рациональность в 
бухгалтерии 

бухгалтериядағы пікір - мнение в бухгалтерии 
бухгалтериядағы сақтанымпаздық - консерватизм в 
бухгалтерии 

бухгалтерлік айырма - бухгалтерская разница 
бухгалтерлік акциялар - акции бухгалтерские 
бухгалтерлік ақша - деньги бухгалтерские 
бухгалтерлік анықтама, есепшілік анықтама - 
бухгалтерская справка 

бухгалтерлік атқарушы - бухгалтерский исполнитель 
бухгалтерлік бағалау - оценка бухгалтерская 
бухгалтерлік бақылау - бухгалтерский контроль 
бухгалтерлік бас кітап шоттарының нысаны - форма 
счетов главной бухгалтерской книги 

бухгалтерлік бас кітапқа жазба енгізу - внесение 
записи в главную бухгалтерскую книгу 

бухгалтерлік бас кітапқа жазу - запись в главную 
бухгалтерскую книгу 

бухгалтерлік берешек - задолженность бухгалтерская 
бухгалтерлік дебитор - дебитор бухгалтерский 
бухгалтерлік деректерді қолдан жасау - подделка 
бухгалтерских данных 

бухгалтерлік деректерді шатастыру (бұрмалау) - 
подтасовка бухгалтерских данных 

бухгалтерлік есеп - бухгалтерский учет
бухгалтерлік есеп базисі - базис бухгалтерского учета 
бухгалтерлік есеп беру - отчет бухгалтерский 
бухгалтерлік есеп беру ережелері - правила 
бухгалтерской отчетности 

бухгалтерлік есеп беру кезеңдігі - цикл бухгалтерской 
отчетности 

бухгалтерлік есеп бөлімі - отдел бухгалтерского учета 
бухгалтерлік есеп əдісі - метод бухгалтерского учета 
бухгалтерлік есеп ережелері - правила бухгалтерского 
учета 

бухгалтерлік есеп жəне есеп-қисап басқармасы - 
управление бухгалтерского учета и отчетности 

бухгалтерлік есеп жөніндегі маман - специалист по 
бухгалтерскому учету 

бухгалтерлік есеп жүйесі - система бухгалтерского учета 
бухгалтерлік есеп қағидаты - принцип бухгалтерского 
учета 

бухгалтерлік есеп карточкасы - карточка 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп көрсеткіші - показатель 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп құжаты - документ бухгалтерского 
учета 

бухгалтерлік есеп құны - бухгалтерская учетная 
стоимость 

бухгалтерлік есеп мақсаттары үшін акцияларды 
шартты бағалау - условная оценка акций для целей 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп мəселелері жөніндегі кеңесші - 
консультант по вопросам бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп нормалары - нормы бухгалтерского 
учета 

бухгалтерлік есеп нысаны - форма бухгалтерского 
учета 

бухгалтерлік есеп объектілерінің жіктелімі - 
классификация объектов бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп объектісі - объект бухгалтерского 
учета 

бухгалтерлік есеп органы - орган бухгалтерского учета 
бухгалтерлік есеп пен есептеме стандарттарының 
ережелері - правила стандартов бухгалтерского учета 
и отчетности 
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бухгалтерлік есеп пəні - предмет бухгалтерского учета 
бухгалтерлік есеп стандарттары басқармасы - 
управление стандартов бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп стандарты - стандарт бухгалтерского 
учета 

бухгалтерлік есеп теориясы - теория бухгалтерского 
учета 

бухгалтерлік есеп тізімдемесі - ведомость 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп тіркелімі - регистр бухгалтерского 
учета 

бухгалтерлік есеп тұжырымдамасы - концепция 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп шоттарының бірыңғай жоспары - 
единый план счетов бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары - план счетов 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп шоттарының сыныптамасы - 
классификация счетов бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспары - 
типовой план счетов бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есеп шоты - счет бухгалтерского учета 
бухгалтерлік есепке əдіснамалық басшылық - 
методологическое руководство бухгалтерским учетом 

бухгалтерлік есеп-қисап - отчетность бухгалтерская 
бухгалтерлік есеп-қисап кезеңі - период бухгалтерской 
отчетности 

бухгалтерлік есеп-қисапты жариялау, бухгалтерлік 
есеп-қисап жарияланамы - публикация 
бухгалтерской отчетности 

бухгалтерлік есеп-қисапты талдау - анализ 
бухгалтерской отчетности 

бухгалтерлік есеп-қисапты тексеру - проверка 
бухгалтерской отчетности 

бухгалтерлік есеп-қисаптың көпшілікке жария лы-
лығы - публичность бухгалтерской отчетности 

бухгалтерлік есепте мазмұнның нысаннан 
басымдығы - приоритет содержания над формой в 
бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есепте тозуды бейматериалдық 
активтерге есептеу - начисление в бухгалтерском 
учете износа на нематериальные активы 

бухгалтерлік есептегі абайлампаздық - 
осмотрительность в бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есептегі бір жолғы құжаттар - разовые 
документы при бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есептегі есептеу əдісі - метод начисления 
в бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есептегі қағидат қатесі - ошибка 
принципа в бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есептегі қарама-қайшылықсыздық - 
непротиворечивость в бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есептегі қате мен түсіп қалу - ошибка и 
пропуск в бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есептегі оңтайлылық - рациональность в 
бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есептегі өлшеуіш - измеритель в 
бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есептегі өткізбе қатесі - ошибка 
контировки в бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есептегі салыстырма тізбе - 
рекапитуляция в бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есептегі толықтық - полнота в 
бухгалтерском учете 

бухгалтерлік есептеме (есеп беру) - бухгалтерский 
отчет 

бухгалтерлік есепті автоматтандыру - автоматизация 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есепті ауыстыру‚ бухгалтерлік есепті 
жаңғырту - конверсия бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есепті жүргізу нысаны - форма ведения 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есепті жүргізуге жұмсалған шығын - 
затраты на ведение бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есепті кезең, бухгалтерлік есеп берілетін 
кезең - бухгалтерский отчетный период 

бухгалтерлік есепті орталықтан алу - децентрализация 
бухгалтерского учета

бухгалтерлік есепті орталықтандыру - централизация 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру - организация 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жоспары - план 
организации бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру қағидаттары - 
принципы организации бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептілік, бухгалтерлік есеп-қисап - 
бухгалтерская отчетность 

бухгалтерлік есептің екі жақты жүйесі - двойная 
система бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің жалпы жұртшылық 
қабылдаған қағидаттары - общепринятые принципы 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің жүргізілуін тексеру - проверка 
ведения бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің журнал-ордерлік нысаны - 
журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің қатесі - ошибка бухгалтерского 
учета 

бухгалтерлік есептің кестелік-автоматтандырылған 
нысаны - таблично-автоматизированная форма 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің кестелік-перфокарточкалық 
нысаны - таблично-перфокарточная форма 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің қосалқы шоты - субсчет 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің машиналық-бағдарланған 
нысаны - машинно-ориентированная форма 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің мемориалдық-ордерлік нысаны 
- мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің негізгі кітабы - главная книга 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің негізгі теңдеуі - основное 
уравнение бухгалтерского учета 
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бухгалтерлік есептің перфокарточкалық нысаны - 
перфокарточная форма бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің талаптары - требования 
бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің теңгерімнен тысқары шоты - 
забалансовый счет бухгалтерского учета 

бухгалтерлік есептің халықаралық нормалары - 
международные нормы бухгалтерского учета 

бухгалтерлік жазба - бухгалтерская запись 
бухгалтерлік жазба нөмірі - номер бухгалтерской 
записи 

бухгалтерлік жазба, бухгалтерлік өткізбе - 
бухгалтерская проводка 

бухгалтерлік жазбадағы қате - ошибка в бухгалтерской 
записи 

бухгалтерлік жазбаларды бір шоттан екінші шотқа 
ауыстыру - перенос (перенесение) бухгалтерских 
записей с одного счета на другой 

бухгалтерлік жазбаларды жалған жазу - подделка 
бухгалтерских записей 

бухгалтерлік жазбаларды тексеру - ревизия 
бухгалтерских записей 

бухгалтерлік жазбалардың қорытындысы - 
заключение бухгалтерских записей 

бухгалтерлік жиынтық есеп-қисап - бухгалтерская 
сводная отчетность 

бухгалтерлік журналдар - бухгалтерские журналы 
бухгалтерлік қағидаттар - бухгалтерские принципы 
бухгалтерлік кітап - бухгалтерская книга 
бухгалтерлік кітапқа енгізу - заносить в бухгалтерскую 
книгу 

бухгалтерлік кітапқа көшіру - перенос в 
бухгалтерскую книгу 

бухгалтерлік кітаптағы шоттар бойынша қалдықтар 
- остатки по счетам в бухгалтерской книге 

бухгалтерлік кітаптарға тіркеу - регистрация в 
бухгалтерских книгах 

бухгалтерлік кітаптардағы жазбалар бойынша таза 
сома - чистая сумма по записям в бухгалтерских книгах 

бухгалтерлік кітаптарды жабу - закрытие 
бухгалтерских книг 

бухгалтерлік кітаптарды жүргізу - ведение 
бухгалтерских книг 

бухгалтерлік кітаптарды тексеру - проверка 
бухгалтерских книг 

бухгалтерлік кітаптарды теңгерімдеу - 
сбалансирование бухгалтерских книг 

бухгалтерлік кітапты жүргізу - проводить в 
бухгалтерскую книгу 

бухгалтерлік кітапты тексеру карточкасы - карточка 
проверки бухгалтерской книги 

бухгалтерлік қорытынды теңгерім - заключительный 
бухгалтерский баланс 

бухгалтерлік коэффициент - коэффициент 
бухгалтерский 

бухгалтерлік құжат - бухгалтерский документ 
бухгалтерлік құжаттарды сəйкестендіру - унификация 
бухгалтерских документов 

бухгалтерлік құжаттарды стандарттау - 
стандартизация бухгалтерских документов 

бухгалтерлік құжаттарды сыныптау - классификация 
бухгалтерских документов 

бухгалтерлік құжаттардың деректемелері - реквизиты 
бухгалтерских документов 

бухгалтерлік машина - машина бухгалтерская 
бухгалтерлік операциялар - бухгалтерские операции 
бухгалтерлік өзгерту - изменение бухгалтерское 
бухгалтерлік өткізбе, бухгалтерлік жазба, 
бухгалтерлік хаттау, бухгалтерлік тіркеу - 
бухалтерская проводка

бухгалтерлік өткізбелерді бұрмалау - 
фальсифицирование бухгалтерской проводки, 
фальсифицировать бухгалтерские проводки

бухгалтерлік пайда - бухгалтерская прибыль 
бухгалтерлік пайдалылық - рентабельность 
бухгалтерская 

бухгалтерлік ресімдеу құжаты - документ 
бухгалтерского оформления 

бухгалтерлік сараптама - бухгалтерская экспертиза 
бухгалтерлік стандарт - бухгалтерский стандарт 
бухгалтерлік теңгерім - бухгалтерский баланс 
бухгалтерлік теңгерім бабы - статья бухгалтерского 
баланса 

бухгалтерлік теңгерім баптарын бағалау - оценка 
статьей бухгалтерского баланса 

бухгалтерлік теңгерім бөлімі - раздел бухгалтерского 
баланса 

бухгалтерлік теңгерім кітабы - балансовая 
бухгалтерская книга 

бухгалтерлік теңгерім қорытындысы - итог 
бухгалтерского баланса 

бухгалтерлік теңгерімге жəне қаржы нəтижелері 
туралы есептемеге түсініктеме - пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах 

бухгалтерлік теңгерімдерді бекіту - утверждение 
бухгалтерских балансов 

бухгалтерлік теңгерімді ішінара өзгерту - реформация 
бухгалтерского баланса 

бухгалтерлік теңгерімді талдау - анализ бухгалтерского 
баланса 

бухгалтерлік теңгерімдік кітап - бухгалтерская 
балансовая книга 

бухгалтерлік теңгерімділік - бухгалтерская 
балансированность (сбалансированность)

бухгалтерлік теңгерімнің мазмұны - содержание 
бухгалтерского баланса 

бухгалтерлік теңгерімнің теңгерімдік баптары - 
балансовые статьи бухгалтерского баланса 

бухгалтерлік теңдеу - бухгалтерское уравнение 
бухгалтерлік теңдік - бухгалтерское равенство 
бухгалтерлік тіркелім - бухгалтерский регистр 
бухгалтерлік тозымпұл - амортизация бухгалтерская 
бухгалтерлік тұжырымдамалар - бухгалтерские 
концепции 

бухгалтерлік фирма - бухгалтерская фирма 
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бухгалтерлік шаруашылық - хозяйство бухгалтерское 
бухгалтерлік шот - бухгалтерский счет 
бухгалтерлік шот коды - код бухгалтерского счета 
бухгалтерлік шот номенклатурасы - номенклатура 
бухгалтерских счетов 

бухгалтерлік шоттар ашу - открытие бухгалтерских 
счетов 

бухгалтерлік шоттар бойынша айналымдар - обороты 
по бухгалтерским счетам 

бухгалтерлік шоттар кітабы - книга бухгалтерских 
счетов 

бухгалтерлік шоттарды кодтау - кодирование 
бухгалтерских счетов 

бухгалтерлік шығыс ордері - бухгалтерский расходный 
ордер 

бухгалтерлік, қаржы жəне банк құжаттарын тексеру 
- проверка бухгалтерских, финансовых и банковских 
документов 

буын - звено
буып-түю қорамы - габариты упаковки 
буып-түю тəсілі - способ упаковки
буып-түю, орау, қалталау - фасовать
бұғат, шектемелеу - блокировка
бұзғаны үшін қолданылатын ықпалшаралар - 
санкции за нарушение 

бұзу күні - дата расторжения 
бұзу құқығы - право расторжения 
бұзу, бүлдіру; айыру - подрыв; расторжение, 
расторгнуть

бұзушы, бұрмалаушы - нарушитель 
бұзушылықты жөнге келтіру - урегулирование 
нарушения 

бұзылған кезең - нарушенный период 
бұзылған несие - нарушенная ссуда 
бұзылған шарт - договор расторгнутый 
бұзылмаған - нерасторгнутый 
“...бұйрығы бойынша” - “по приказу ...” 
бұйрық - приказ 
бұйрық беру - отдать приказ 
бұйрық беруші тарап - приказывающая сторона 
бұйрық бойынша төлем арқылы - платежом по 
приказу 

“бұйрық бойынша төлеңіз” (чектегі немесе вексельдегі 
жазу) - “платите по приказу” 

бұйрық бойынша төленуге тиісті - подлежащий уплате 
по приказу 

бұйрық бойынша төлеу - плата согласно приказу 
бұйрық бойынша төлеу - платить по приказу 
бұйрыққа бағыну - подчинение приказу 
“бұйрыққа берілмесін” - “не приказу” 
“бұйрыққа емес”, “бұйрық берілмесін” - “не к 
приказу”

бұйрықпен ресімдеу - оформление приказом 
бұйрықтар жазбасы - запись приказов 
бұйрықты басып шығару - издание приказа 
бұйрықты орындамау - неисполнение приказа 
бұйрықтың күшін жою - отменить приказ, отмена 
приказа

бұйым - изделие 
бұйымдар қоржыны - портфель изделий 
бұқаралық ақпарат - массовая информация 
бұқаралық ақпарат құралдары - средства массовой 
информации 

бұқаралық ақпарат құралдарындағы (БАҚ-тағы) 
жарнама - реклама в средствах массовой информации 
(СМИ) 

бұқаралық басылым - издание массовое 
бұқаралық жарнама - реклама массовая 
бұқаралық қызмет көрсету теориясы - теория 
массового обслуживания 

бұқаралық наразылық - протест массовый 
бұқаралық шеру - манифестация
бұқаралық шығарылым облигациясы - облигация 
массового выпуска 

бұқпантайшы - теневик 
бұқырлау, дəрілеу - дезинсекция
бұлжымастық, мызғымастық - незыблемость
бұлжытпаушылық - неукоснительность 
бұлтартпас ұйғарынды анықтық - презумпция 
неопровержимая 

бұлтартпастық - неопровержимость, неотвратимость
бұлтартпау шаралары, жолын кесу шаралары - меры 
пресечения

бұлтару, бас тарту - уклонение 
бұрмаланған есеп - учет фальсифицированный 
бұрмаланған мəтін - текст искаженный
бұрмалау, жолсыздық, тəртіп бұзу, өңін айналдыру, 
өңін айналдыру, жалған өнім жасау, шатастыру - 
нарушение, извращение, искажение, фальсификация, 
подтасовка 

бұрын шығарылған облигацияларды өтеу үшін 
шығарылатын облигациялар - облигации, 
выпускаемые для погашения ранее выпущенных 

бұрынғы - предыдущий 
бұрынғы жыл, өткен жыл - предыдущий год 
бұрынғы индоссант - предыдущий индоссант 
бұрынғы қарыз - заем предыдущий 
бұрынғы күн, алдыңғы күн - заднее число 
бұрынғы міндеттемені тоқтата тұру - приостановка 
прежнего обязательства 

бұрынғы облигациялық қарызхат - предыдущий 
облигационный заем 

бұрынғы президент, бұрынғы елбасы - экс-президент 
бұрынғы, ежелгі - древность
бұрын-соңды болмаған төмен баға - небывало низкая 
цена 

бұрыс индоссамент - неправильный индоссамент 
бұрыс тұжырым - вывод неправильный 
бұрыштама - виза 
бұрыштама қою - визирование, визировать, 
завизировать, накладывание резолюцию, наложить 
резолюцию

бұрыштама мөртабан, бұрыштық мөртабан - угловой 
штамп 

бұрыштық орналасу - расположение угловое
БҰҰ жарияланымы - публикация ООН 
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БҰҰ мен ДПО арасындағы келісім - соглашение 
между ООН и ВПС

БҰҰ-ның Азия мен Тынық мұқитына арналған 
Экономикалық жəне əлеуметтік комиссиясы - 
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО) 

БҰҰ-ның Африкаға арналған Экономикалық 
комиссиясы - Экономическая комиссия ООН для 
Африки (ЭКА) 

БҰҰ-ның Батыс Азияға арналған Экономикалық 
жəне əлеуметтік комиссиясы - Экономическая и со-
циальная комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) 

БҰҰ-ның Еуропаға арналған Экономикалық 
комиссиясы - Экономическая комиссия ООН для 
Европы (ЭКЕ) 

БҰҰ-ның Еуропалық экономикалық комиссиясы - 
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК) 

БҰҰ-ның Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы - 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

БҰҰ-ның Латын Америкасы мен Кариб айдынының 
елдеріне арналған Экономикалық комиссиясы - 
Экономическая комиссия ООН для стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 

БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелері - 
специализированные учреждения ООН

БҰҰ-ның Ұлт аралық корпорациялар орталығының 
халықаралық есеп пен есептеме стандарттары 
жөніндегі сарапшыларының үкімет аралық 
жұмыс тобы - Межправительственная рабочая группа 
экспертов по международным стандартам учета и 
отчетности центра транснациональных корпораций 
ООН 

БҰҰ-ның Экономикалық жəне əлеуметтік кеңесі 
(ЭКОСОС) - Экономический и социальный совет 
ООН (ЭКОСОС) 

былыққан, астан-кестен болған - хаотичный 
бытыраңқы акционерлік капитал - разводненный 
акционерный капитал 

бытыраңқылық - раздробленность 
бювар - бювар
бюджет - бюджет
бюджет активтері - активы бюджета 
бюджет ақшасы - деньги бюджетные 
бюджет ақшасын басқару - управление бюджетными 
деньгами 

бюджет аралық қатынас - межбюджетные отношения 
бюджет аралық қатынастарды реттеу нысандары - 
формы регулирования межбюджетных отношений 

бюджет артықтығы - избыток бюджетный 
бюджет атқарылуының қазынашылық жүйесі - 
казначейская система исполнения бюджета 

бюджет бабы - статья бюджета 
бюджет бақылауы, бюджеттік бақылау - бюджетный 
контроль 

бюджет баптарын қайта бөлу - перераспределение 
статей бюджета 

бюджет бойынша қаржы бөлу - ассигнования по 
бюджету 

бюджет есептемесінің əдісі, бюджеттік есептеу əдісі - 
метод бюджетных исчислений 

бюджет жөніндегі сарапшы - эксперт по бюджету 
бюджет жүйесі - бюджетная система
бюджет жүйесін құрылымдау қағидаттары - 
принципы построения бюджетной системы 

бюджет жүйесінің басымдығы қағидаты - принцип 
приоритетности бюджетной системы 

бюджет жүйесінің біртұтастығы қағидаты - принцип 
единства бюджетной системы 

бюджет жүйесінің дəйектілігі қағидаты - принцип 
последовательности бюджетной системы 

бюджет жүйесінің жауапкершілігі қағидаты - принцип 
ответственности бюджетной системы 

бюджет жүйесінің нəтижелілігі қағидаты - принцип 
результативности бюджетной системы 

бюджет жүйесінің тиімділігі қағидаты - принцип 
эффективности бюджетной системы 

бюджет жүйесінің толықтығы қағидаты - принцип 
полноты бюджетной системы 

бюджет жылы - бюджетный год 
бюджет заңнамасы, бюджеттік заңнама - бюджетное 
законодательство 

бюджет заңы - бюджетный закон 
бюджет инспекциясы, бюджет жөніндегі инспекция - 
инспекция по бюджету 

бюджет қалдықтары - бюджетные остатки 
бюджет қаражаты - бюджетные средства 
бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы - 
движение остатков бюджетных средств 

бюджет қаражатын алушы - получатель бюджетных 
средств 

бюджет қаражатын нысаналы пайдалану қағидаты - 
принцип целового использования бюджетных средств 

бюджет қаражатын тоқтатып қою - замораживание 
бюджетных средств 

бюджет қаражатының бос қалдықтары - свободные 
остатки бюджетных средств 

бюджет қаражатының жыл басындағы бос 
қалдықтары - свободные остатки бюджетных средств 
на начало года 

бюджет қаражатының жыл басындағы қалдығы - 
остаток бюджетных средств на начало года 

бюджет қаражатының қалдығы - остаток бюджетных 
средств 

бюджет кірісі, бюджеттік кіріс - доходы бюджета, 
бюджетные доходы 

бюджет қорлары, бюджеттік ресурстар - бюджетные 
ресурсы

бюджет кредитін ашу - открытие бюджетных кредитов 
бюджет құжаттары - бюджетные документы 
бюджет құқықтары, бюджеттік құқықтар - 
бюджетные права 

бюджет құрылымы - структура бюджета 
бюджет мекемелері шоттарының жоспары - план 
счетов бюджетных учреждений 

бюджет мекемелерінің шығысын мөлшерлеу - 
нормирование расходов бюджетных учреждений 



122БЮДЖЕТ

бюджет мекемесі, бюджеттік мекеме - учреждение 
бюджетное 

бюджет мекемесінің сметасы - смета бюджетного 
учреждения 

бюджет мөлшері - размер бюджета 
бюджет несиесі - ссуда бюджетная 
бюджет профициті, бюджет пайдасы, бюджеттің 
артылуы, бюджет молшылығы - профицит бюджета 

бюджет рəсімі - процедура бюджетная 
бюджет саласы - сфера бюджетная 
бюджет саласындағы трансферт - трансферт в 
бюджетной сфере 

бюджет саласының қызметкерлері - работники 
бюджетной сферы 

бюджет саясаты - бюджетная политика 
бюджет секвестрі - секвестр бюджета 
бюджет сметасы - смета бюджетная 
бюджет сыныптамасы, бюджеттік сыныптама - 
классификация бюджетная 

бюджет тапшылығы (мемлекет шығысының кірістен 
асып түсуі) - дефицит бюджета (бюджетный), 
дефицитность бюджета

бюджет тапшылығын жою - ликвидация дефицита 
бюджета 

бюджет тапшылығын қаржыландыру - 
финансирование дефицита бюджета, финансирование 
бюджетного дефицита 

бюджет тапшылығының орнын толтыру - покрытие 
бюджетного дефицита 

бюджет теңгерімі - баланс бюджетный 
бюджет тəртібі - дисциплина бюджетная 
бюджет тəртібін бұзғаны үшін қолданылатын 
ықпалшара - санкции за нарушение бюджетной 
дисциплины 

бюджет тетігі - бюджетный механизм 
бюджет тізімдемесі - роспись бюджетная 
бюджет түсімдері - поступления бюджета 
бюджет түсімдерінің сыныптамасы - классификация 
поступлений бюджета 

бюджет үдерісі, бюджеттік үдеріс - бюджетный процесс 
бюджет ұсыну - представление бюджета 
бюджет шеңберінен шығу - выход за рамки бюджета 
бюджет шоты, бюджеттік шот - бюджетный счет 
бюджет шығысы - расходы бюджета 
бюджет шығысы, бюджеттік шығыс - бюджетные 
расходы 

бюджет шығысын қысқарту - сокращение бюджетных 
расходов 

бюджет шығысын санкциялау - санкционирование 
расходов бюджета 

бюджет шығысын секвестрлеу - секвестрование 
расходов бюджета 

бюджет шығысын шектеу - ограничение бюджетных 
расходов 

бюджет шығысының атқарымдық сыныптамасы - 
функциональная классификация расходов бюджета 

бюджет шығысының орнын толтыру - возмещение 
расходов бюджета 

бюджет шығысының экономикалық сыныптамасы - 
экономическая классификация расходов бюджета 

бюджет-бағдарлама - бюджет-программа
бюджет-брутто, жалпы бюджет - бюджет-брутто 
бюджет-қаржы саясаты - бюджетно-финансовая 
политика 

бюджетке артық төлеу - переплата в бюджет 
бюджетке аудару - перечисление в бюджет 
бюджетке аударым - отчисление в бюджет 
бюджетке басқа да міндетті төлемдер - другие 
обязательные платежи в бюджет 

бюджетке басқа да төлемдер - другие платежи в бюджет 
бюджетке берешекті төлеу - уплата задолженности в 
бюджет 

бюджетке борышты өтеу - погашение долгов перед 
бюджетом 

бюджетке кем түсім - недопоступление в бюджет 
бюджетке қосу - включение в бюджет 
бюджетке көмекқаржы - субвенция бюджета 
бюджетке міндетті төлемдер - обязательные платежи в 
бюджет 

бюджетке сақтандыру төлемінен аударым - 
отчисления от страховых платежей в бюджет 

бюджетке салықтарды төлеу - уплата налогов в бюджет 
бюджетке сома аудару - перечисление суммы в бюджет 
бюджетке төлемдерді жасырып қалу - укрытие 
платежей в бюджет 

бюджетке төлемдерді төлеу мерзімін ұзарту жəне 
мəулет беру - отсрочка и рассрочка платежей в бюджет 

бюджетке төлемдерді төлеуден жалтару - уклонение от 
уплаты платежей в бюджет 

бюджетке төлемдердің толық жəне уақтылы түсуін 
тексеру - проверка полноты и своевременности 
поступления платежей в бюджет 

бюджетке төлемеу - неплатеж в бюджет 
бюджетке төленген төлемдердің есебі - учет платежей 
в бюджет 

бюджетке төленетін жарна - взнос в бюджет 
бюджетке төленетін салық пен басқа да төлемдердің 
түспеуі - непоступление налогов и других платежей в 
бюджет 

бюджетке төленетін төлем - платеж в бюджет 
бюджетке төленетін төлемдерді кемітіп көрсету - 
занижение платежей в бюджет 

бюджетке төленетін төлемді өндіріп алу - взыскание 
платежей в бюджет 

бюджетке төленетін тұрақты төлем - стабильная плата 
в бюджет 

бюджетке түзету жасау - корректировка бюджета 
бюджетке түсімдердің есебі - учет поступлений в 
бюджет 

бюджетке түскен түсімдер - поступления в бюджет 
бюджетке үстелме шығыс - расходы сверхбюджетные 
бюджет-салық саясаты - бюджетно-налоговая политика
бюджетсіздендіру, бюджеттен шығару - 
дебюджетизация 

бюджетте қарастыру - предусматривание в бюджете, 
предусмотр в бюджете
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бюджеттегі мекемелердің үлгі сметалары - типовые 
сметы бюджетных учреждений 

бюджеттегі уақытша бос ақша - временно свободные 
бюджетные деньги

бюджеттен берілген несиені қайтарып алу - отзыв 
бюджетного кредита 

бюджеттен бөлінген қаражатқа өкім жүргізуші - 
распорядитель бюджетных ассигнований 

бюджеттен бөлінген қаржы, бюджеттен қаржы 
бөлу, бюджеттен қаражаттандыру - ассигнования 
бюджетные 

бюджеттен демеуқаржы беру - дотация из бюджета, 
дотирование из бюджета 

бюджеттен қаражат бөлу (қаражаттандыру) - 
ассигнования из бюджета, бюджетные ассигнования 

бюджеттен қаржыландыру - бюджетное 
финансирование

бюджеттен несиелендіру - бюджетное кредитование
бюджеттен өзара қарыз алысу - бюджетные 
заимствования 

бюджеттен сома бөлу - выделение суммы из бюджета 
бюджеттен төлеу - выплата из бюджета 
бюджеттен түсімдер, бюджеттік түсімдер - бюджетные 
поступления 

бюджеттен тыс арнаулы қаражат - специальные 
внебюджетные средства 

бюджеттен тыс инвестиция - инвестиции 
внебюджетные 

бюджеттен тыс қаражат - внебюджетные средства 
бюджеттен тыс қаражат есебі - учет внебюджетных 
средств 

бюджеттен тыс қор - фонд внебюджетный 
бюджеттен тыс қорлар - внебюджетные фонды 
бюджеттен тыс мақсатты қорлар - внебюджетные 
целевые фонды 

бюджеттен тыс операциялар - операции внебюджетные 
бюджеттен тыс сала - сфера внебюджетная 
бюджеттен тыс шот - счет внебюджетный 
бюджеттен тыс шығыс - внебюджетные расходы 
бюджеттерді жоғарыдан төмен қарай əзірлеу - 
разработка бюджетов сверху вниз 

бюджеттерді реттеу - регулирование бюджетов 
бюджеттерді төменнен жоғары қарай əзірлеу - 
разработка бюджетов снизу вверх 

бюджеттерді шоғырландыру - консолидация бюджетов 
бюджеттердің жиынтығы - свод бюджетов 
бюджеттердің сақтық қорлары - резервные фонды 
бюджетов 

бюджеттердің салық жөнінен атқарылуы - налоговое 
исполнение бюджетов 

бюджетті ағымдағы зерттеу - текущее бюджетное 
обследование 

бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті орган 
- местный уполномоченный орган по исполнению 
бюджета 

бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган - 
центральный уполномоченный орган по исполнению 
бюджета 

бюджетті бекіту - утверждение бюджета 
бюджетті əзірлеу - разработка бюджета 
бюджетті жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті 
орган - местный уполномоченный орган по 
бюджетному планированию 

“бюджетті жоспарлау, бағдарламалау, əзірлеу” - 
“планирование, программирование, разработка 
бюджета” 

бюджетті жоспарлау, бюджеттік жоспарлау - 
планирование бюджета (бюджетное)

бюджетті жоспарлаудағы үлкейтілген өлшеуіштер - 
укрупненные измерители в бюджетном планировании 

бюджетті жоспарлаудың басымдығы қағидаты - 
принцип приоритетности бюджетного планирования 

бюджетті жоспарлаудың негізділігі қағидаты - 
принцип обоснованности бюджетного планирования 

бюджетті қарауға ұсыну - представление бюджета на 
рассмотрение 

бюджетті қысқарту - сокращение бюджета, секвестр 
бюджетный

бюджетті мақұлдау - одобрение бюджета 
бюджетті нақтылану - уточнение бюджета 
бюджетті нөлден дайындау - подготовка бюджета с нуля 
бюджетті нөлдік негізде жасау - составление бюджета 
на нулевой основе 

бюджетті талқылау - обсуждение бюджета 
бюджетті теңгерімдеу - сбалансирование бюджета 
бюджетті шектеу - бюджетное ограничение 
бюджеттік айырма - бюджетная разница 
бюджеттік ауытқу - отклонение бюджетное 
бюджеттік бағдарламаның атауы - наименование 
бюджетной программы 

бюджеттік бағдарламаның мазмұны - содержание 
бюджетной программы 

бюджеттік бағдарламаның мақсаты - цель бюджетной 
программы 

бюджеттік бақылау - бюджетный контроль
бюджеттік банк - бюджетный банк 
бюджеттік баптардан қаржыландыру - 
финансирование из бюджетных статей 

бюджеттік бастама - инициатива бюджетная 
бюджеттік басымдық - приоритет бюджетный 
бюджеттік болжау - бюджетное прогнозирование 
“бюджеттік далитпа” - “накачивание бюджетное” 
бюджеттік даму бағдарламалары - бюджетные 
программы развития 

бюджеттік демеуқаржы - бюджетная дотация 
бюджеттік есеп объектісі - объект бюджетного учета 
бюджеттік есеп, бюджеттік есепке алу - учет 
бюджетный 

бюджеттік жазба - бюджетная роспись 
бюджеттік жайғасым - позиция бюджетная 
бюджеттік жəрдемқаражат - бюджетная субсидия 
бюджеттік жəрдемқаржы - бюджетная субвенция 
бюджеттік жіктелім - бюджетная классификация
бюджеттік жолдаухат, бюджеттік жолдау - бюджетное 
послание 

бюджеттік жолнұсқа - гид бюджетный 
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бюджеттік жоспар - план бюджетный 
бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті 
орган - центральный уполномоченный орган по 
бюджетному планированию 

бюджеттік жүйе - система бюджетная 
бюджеттік жыл - год бюджетный 
бюджеттік заң жобасы - законопроект бюджетный 
бюджеттік зерттеу - обследование бюджетное 
бюджеттік индекс - индекс бюджетный 
бюджеттік қаражатты жұмсау - расходование 
бюджетных средств 

бюджеттік қаржыландыру - финансирование 
бюджетное 

бюджеттік қатынастар - бюджетные отношения 
бюджеттік кезең, бюджет кезеңі - бюджетный период 
бюджеттік кезеңдік - цикл бюджетный 
бюджеттік келісім - бюджетное соглашение 
бюджеттік қиыншылықтар - трудности бюджетные 
бюджеттік кіріс пен шығыс арасындағы айырма - 
разница между бюджетными доходами и расходами 

бюджеттік кодекс, бюджет кодексі - бюджетный кодекс 
бюджеттік комиссия - бюджетная комиссия 
бюджеттік комитет - комитет бюджетный 
бюджеттік көмек - помощь бюджетная 
бюджеттік көрсеткіш - показатель бюджетный 
бюджеттік кредит - бюджетный кредит
бюджеттік кредит мерзімі - срок бюджетного кредита 
бюджеттік кредитке қызмет көрсету - обслуживание 
бюджетного кредита 

бюджеттік кредитті жабу - закрытие бюджетных 
кредитов 

бюджеттік кредитті игеру кезеңі - период освоения 
бюджетного кредита 

бюджеттік кредитті қайтару - восстановление 
бюджетных кредитов 

бюджеттік кредитті өтеу - погашение бюджетного 
кредита 

бюджеттік құжаттар - документы бюджетные 
бюджеттік құқық бұзушылық - бюджетные 
правонарушения 

бюджеттік құқық қатынастары - бюджетные 
правоотношения 

бюджеттік құқық, бюджет құқығы - право бюджетное 
бюджеттік құқықтар туралы заңдар - законы о 
бюджетных правах 

бюджеттік құқықтық қатынас - правоотношение 
бюджетное 

бюджеттік құрылым - бюджетное устройство 
бюджеттік мекеме - бюджетное учреждение 
бюджеттік мекемелер құжаттамасының 
сəйкестендірілген жүйесі - унифицированные 
системы документации бюджетных учреждений 

бюджеттік мекемелер шығысының есебі - учет 
расходов бюджетных учреждений 

бюджеттік мекемелерді қаржыландыру - 
финансирование бюджетных учреждений 

бюджеттік мекемелердің ақшалай қаражаты - 
денежные средства бюджетных учреждений 

бюджеттік мекемелердің есеп айырысуы - расчет 
бюджетных учреждений 

бюджеттік мекемелердің есеп-қисабы - отчетность 
бюджетных учреждений 

бюджеттік мекемелердің желілік көрсеткіштері, 
бюджеттік мекемелердің тораптық көрсеткіштері - 
сетевые показатели бюджетных учреждений 

бюджеттік мəселе - вопрос бюджетный 
бюджеттік міндеттемелер лимиті, бюджеттік 
міндеттемелер шектелімі - лимит бюджетных 
обязательств 

бюджеттік мультипликатор - мультипликатор 
бюджетный 

бюджеттік несие - бюджетная ссуда 
бюджеттік несие есебі - учет бюджетных ссуд 
бюджеттік несиелендіру субъектілері - субъекты 
бюджетного кредитования 

бюджеттік нормалар мен нормативтер - бюджетные 
нормы и нормативы 

бюджеттік нұсқама - предписание бюджетное 
бюджеттік өкілеттіктер - бюджетные полномочия 
бюджеттік өтемақылар - бюджетные компенсации 
бюджеттік өтінім - бюджетная заявка 
бюджеттік проблемалар - проблемы бюджетные 
бюджеттік рəсімдеме - бюджетная процедура
бюджеттік ресурстар - ресурсы бюджетные 
бюджеттік реттеу - бюджетное регулирование 
бюджеттік сақтық қор - бюджетные резервы
бюджеттік сала қызметкерлерінің еңбегіне ақы 
төлеудің бірыңғай тарифтік желісі - единая тарифная 
сетка оплаты труда работников бюджетной сферы 

бюджеттік санкциялар, бюджеттік ықпалшара - 
бюджетные санкции 

бюджеттік сауда-саттық - торг бюджетный 
бюджеттік саясат, бюджет саясаты - политика 
бюджетная 

бюджеттік сессия - сессия бюджетная 
бюджеттік тапсырма - бюджетное поручение
бюджеттік тапсырыс - заказ бюджетный 
бюджеттік тапсырыстар - бюджетные заказы 
бюджеттік топшылама - предположения бюджетные 
бюджеттік төлем - платежи бюджетные 
бюджеттік түсімдер - поступления бюджетные 
бюджеттік тұтқа - рычаг бюджетный 
бюджеттік үдеріс - процесс бюджетный 
бюджеттік үстеме баға - наценка бюджетная 
бюджеттік ұйым - организация бюджетная 
бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері - работники 
бюджетных организаций 

бюджеттік ұсыныс - предложение бюджетное 
бюджеттік ұсыныстар пакеті - пакет бюджетных 
предложений 

бюджеттік шектеу - ограничение бюджетное 
бюджеттік шектеу желісі - линия бюджетных 
ограничений 

бюджеттік шектеулер - ограничения бюджетные 
бюджеттік шот - счет бюджетный 
бюджеттік шығасы - потери бюджетные 
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бюджеттік шығысты қаржыландыру - финансирова-
ние бюджетных расходов 

бюджеттік экспедициялық зерттеу - экспедиционное 
бюджетное обследование 

бюджеттің ағымдағы бақылауы, ағымдағы бюджеттік 
бақылау - текущий бюджетный контроль 

бюджеттің ақшалай қаражаты - денежные средства 
бюджета 

бюджеттің алдын ала бақылауы - предварительный 
бюджетный контроль 

бюджеттің алдындағы қаржы міндеттемелері - 
финансовые обязательства перед бюджетом 

бюджеттің аралас сыныптамасы - смешанная 
бюджетная классификация 

бюджеттің артығы - излишек бюджетный 
бюджеттің атқарылмауы - неисполнение бюджета 
бюджеттің атқарылу кезеңі - период исполнения 
бюджета 

бюджеттің атқарылу қорытындысы - итоги 
исполнения бюджета 

бюджеттің атқарылу мониторингі - мониторинг 
исполнения бюджета 

бюджеттің атқарылуы - исполнение бюджета 
бюджеттің атқарылуы нəтижелерінің есебі - учет 
результатов исполнения бюджета 

бюджеттің атқарылуын талдау - анализ исполнения 
бюджета 

бюджеттің атқарылуын тексеру - ревизия исполнения 
бюджета 

бюджеттің атқарымдық сыныптамасы - 
функциональная бюджетная классификация 

бюджеттің кассалық атқарылуы - кассовое исполнение 
бюджета 

бюджеттің кассалық кірісі - кассовые доходы    
бюджета 

бюджеттің кассалық сақтық қорлары - кассовые 
резервы бюджета 

бюджеттің кассалық шығысы - кассовые расходы 
бюджета 

бюджеттің қатал талаптары - жесткие условия 
бюджета 

бюджеттің кезеңдік тапшылығы, бюджеттің айнал-
соқпа тапшылығы - циклический дефицит бюджета 

бюджеттің кейінгі бақылауы - последующий 
бюджетный контроль 

бюджеттің кіріс бөлігі - доходная часть бюджета 
бюджеттің кіріс жəне шығыс бабы - статья доходов и 
расходов бюджета 

бюджеттің кірісі мен шығысының тепе-теңдігі - 
равновесие доходов и расходов бюджета 

бюджеттің қорғалмаған баптарының шығысын 
қысқарту - секвестр расходов незащищенных статей 
бюджета 

бюджеттің көбеюі - увеличение бюджета 
бюджеттің мақсатты сипаты - целевой характер 
бюджета 

бюджеттің мақсатты сыныптамасы, мақсатты 
бюд жет тік сыныптама - целевая бюджетная 
классификация 

бюджеттің нақты шығысы - фактические расходы 
бюджета 

бюджеттің салалық сыныптамасы - отраслевая 
бюджетная классификация 

бюджеттің салық базасы, бюджеттің салық негізі - 
налоговая база бюджета 

бюджеттің созылмалы тапшылығы - хронический 
дефицит бюджета 

бюджеттің тақырыптық сыныптамасы - предметная 
бюджетная классификация 

бюджеттің теңгерімділігі - сбалансированность бюджета 
бюджеттің тұтастығы - единство бюджета
бюджеттің шығыс бөлігі - расходная часть бюджета 
бюджеттің экономикалық сыныптамасы, 
экономикалық бюджеттік сыныптама - 
экономическая бюджетная классификация 

бюкс - бюкс
бюллетень - бюллетень
бюллетеньдерді араластыру - подтасовка бюллетеней 
бюро - бюро
бюрократтық көзқарас - подход бюрократический 
бюрократтық рэкет, бюрократтық аламандық - рэкет 
бюрократический 

В 
вагон - вагон
вагон депосы - депо вагонное
вагон жөндеу депосы - депо вагоноремонтное
вагондарды зарарсыздандыру - дезинфекция вагонов
вагондардың бос тұруы - отстой вагонов
вакуум; бос кеңістік - вакуум
вальвация - вальвация 
валюта - валюта 
валюта айырбастайтын банк - банк по обмену валюты 
валюта айырбастау - обмен валюты 
валюта айырбастау бекеті, валюта айырбастау 
орынжайы - пункт обмена валюты 

валюта айырбастау кестесі - таблица обмена валют 

валюта айырбастау нарығы - рынок валютнообменный 
валюта айырбастауға шектеулерді жою - отмена 
ограничений на обмен валюты 

валюта айырмасы, валюталық айырма - валютная 
разница 

валюта алу - приобретение валюты 
валюта бағамдары жүйесі - система валютных курсов 
валюта бағамдарын теңестіру үшін құрылған қоры - 
фонд для выравнивания валютных курсов 

валюта бағамдарындағы айырма - разница в 
валютных курсах 

валюта бағамдарындағы айырмашылық - различие в 
валютных курсах 
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валюта бағамдарының айырмасына алып-сатарлық 
жасау - спекуляция на разнице валютных курсов 

валюта бағамдарының ара қатынасы - соотношение 
валютных курсов 

валюта бағамы ауытқуының ауқымы - размах 
колебаний валютного курса 

валюта бағамы ауытқуының төменгі шегі - нижний 
предел колебания валютного курса 

валюта бағамы құнының төмендеуі - понижение 
стоимости курса валюты 

валюта бағамы тепе-теңдігінің түбегейлі бұзылуы - 
фундаментальное нарушение равновесия валютных 
курсов 

валюта бағамы туралы ескертпе - оговорка о 
валютном курсе 

валюта бағамы туралы келісім - соглашение о 
валютном курсе 

валюта бағамы, валюталық бағам - курс валюты 
(валютный) 

валюта бағамын белгілеу - котировка валютного курса, 
установление валютного курса

валюта бағамын есептеп шығару - вычисление курса 
валюты 

валюта бағамын жасанды түрде көтеру - 
искусственное повышение курса валюты 

валюта бағамын қайта қарау - пересмотр валютных 
курсов 

валюта бағамын қалыптастыруға араласпау 
саясаты - политика невмешательства в формирование 
валютного курса 

валюта бағамын көтеру есебінен алынған пайда - 
прибыль за счет повышения валютного курса 

валюта бағамын ресми төмендету - официальное 
понижение валютного курса 

валюта бағамын реттеу - регулирование валютного 
курса, урегулирование валютного курса

валюта бағамын реттеу тетігі - механизм 
регулирования валютных курсов 

валюта бағамын сақтандыру - страхование валютного 
курса 

валюта бағамын тіркеу - фиксирование курса валют 
валюта бағамын тұрақтандыру - стабилизация 
валютного курса 

валюта бағамын тұрақтандыру қоры - фонд 
стабилизации валютного курса 

валюта бағамын хеджерлеу - хеджирование валютного 
курса 

валюта бағамының ауытқу сипаты - характер 
колебаний валютного курса 

валюта бағамының ауытқу шегі - предел колебаний 
валютного курса 

валюта бағамының басқарылмалы ауытқуы - 
управляемое колебание валютных курсов 

валюта бағамының деңгейі - уровень валютного курса 
валюта бағамының индексі, валюталық бағам 
индексі - индекс валютного курса 

валюта бағамының кенет өзгеруі - скачок валютного 
курса 

валюта бағамының құбылуы - плавание валютных 
курсов

валюта бағамының құлдырауы - падение валютного 
курса, падение курса валюты

валюта бағамының мақсатты аймақтары, мақсатты 
валюта бағамы аймақтары - целевые зоны валютных 
курсов 

валюта бағамының орнықсыздығы - неустойчивость 
валютного курса 

валюта бағамының орнықтылығы - устойчивость 
валютного курса 

валюта бағамының орташа деңгейден ауытқуы - 
отклонение валютного курса от среднего уровня 

валюта бағамының өзгеруі қатерінен сақтандыру - 
страхование от риска изменения валютного курса 

валюта бағамының өзгеруі туралы ескертпе - 
оговорка об изменении курса валюты 

валюта бағамының өсуі - увеличение валютного курса 
валюта бағамының салыстырмалы өзгеруі - 
относительные изменения цен 

валюта бағамының таза құбылуы - чистое плавание 
валютных курсов 

валюта бағамының тетігі - механизм валютного курса 
валюта бағамының төмендеуі - понижение курса 
валюты, снижение валютного курса

валюта бағамының эволюциясы - эволюция 
валютного курса 

валюта бағасы - цена валюты 
валюта биржасындағы алып-сатар - спекулянт на 
валютной бирже 

валюта бөлімі - отдел валютный 
валюта егемендігі - суверенитет валюты 
валюта əкетілімі - вывоз валюты 
валюта жүйесі, валюталық жүйе - система валютная 
валюта жүйесінің орнықсыздығы - неустойчивость 
валютной системы 

валюта жүйесінің орнықтылығы - устойчивость 
валютной системы 

валюта жүйесінің тұрақтылығы - стабильность 
валютной системы 

валюта жүйесінің шетел валюталарына тəуелсіздігі 
- независимость валютной системы от иностранных 
валют 

валюта импорты - импорт валюты 
валюта қаражаты - средства валютные 
валюта кепілі - залог валюты 
валюта қозғалысының шоты - счет движения валюты 
валюта қоржыны - корзина валют 
валюта қорларының сарқылуы - истощение запасов 
валюты 

валюта қоры, валюталық қор - валютный фонд 
валюта коэффициенті - коэффициент валютный 
валюта құны - стоимость валюты 
валюта нарығы - рынок валютный 
валюта нарығына қатысушы - участник рынка  
валюты 

валюта нарығындағы жағдай - положение на 
валютном рынке, ситуация на валютном рынке
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валюта нарығындағы жандану - оживление на 
валютном рынке 

валюта нарығының жай-күйі - состояние валютного 
рынка 

валюта нарығының қоры - фонд валютного рынка 
валюта операцияларын реттеу - регулирование 
валютных операций 

валюта опционы мəмілесі - сделка валютного    
опциона 

валюта өтелімділігі - окупаемость валюты 
валюта ресурстары - ресурсы валютные 
валюта сақтық қорлары, валюталық сақтық қорлар 

- резервы валютные 
валюта саудагері - торговец валютой 
валюта саудасы - торговля валютой 
валюта сертификаты - сертификат валютный 
валюта сомасы - сумма валюты 
валюта тапшылығы - голод валютный 
валюта теңгерімінің тепе-теңдігі - равновесие 
валютного баланса 

валюта тепе-теңдігі - паритет валютный 
валюта тепе-теңдігін белгілеу - установление 
валютного паритета 

валюта тəуекелі, валюталық қатер, валютаға төнген 
қатер - риск валютный 

валюта тəуекелін сақтандыру - страхование валютного 
риска 

валюта түріндегі ағымдағы шот - текущий счет в 
валюте 

валюта түріндегі бағалы қағаздар - ценные бумаги в
валюта түріндегі қаражат - средства в валюте 
валюта түріндегі қолма-қол ақша - наличность в 
валюте 

валюта түріндегі мүшелік жарна - членский взнос в 
валюте 

валюта шоты - счет валюты 
валюта шығасысы - потеря валюты 
валюта шығысы - расходы валюты (валютные) 
валютаға девальвация жүргізу - проводить 
девальвацию валюты 

валютаға қол жететіндік - доступность валюты
валютаға өткізу - реализация на валюту 
валютаға сұраныс - спрос на валюту 
валютаға шек қою - контингентирование валюты 
валюта-қаржы проблемасы - проблема валютно-
финансовая 

валюта-қаржы ұйымы - организация валютно-
финансовая 

валюта-кредит ұйымы - организация валютно-
кредитная 

валюталандыру - валютирование 
валюталандыру күні - дата валютирования
валюталандыру мерзімі - срок валютирования 
валюталандырылған чек - чек валютированный 
валюталандырылмаған полис - невалютированный 
полис 

валюталандырылмаған полис бойынша пайыз - 
процент по невалютированному полису 

валюталар бағамының арасындағы айырма - разница 
между курсами валют 

валюталар бағамының ауытқуынан сақтандыру - 
страхование от колебаний курсов валют 

валюталар жиынтығы - набор валют 
валюталар қоржынына негізделетін облигациялар - 
облигации, базирующиеся на корзине валют 

валюталар құндылығының əркелкілігі - 
неравноценность валют 

валюталарды айырбастау - конвертирование валют 
валюталарды айырбастау бағамы - рыночный курс 
обмена валют 

валюталарды ауыстыру - замена валют 
валюталардың арасалмағы - соотношение валют 
валюталардың бара-барлығы - паритет валют 
валюталардың бара-барлығын қайта қарау, 
валюталық тепе-теңдікті қайта қарау - пересмотр 
валютных паритетов 

валюталардың еркін айырбасталымын тоқтата тұру 
- приостановка свободного обмена валюты 

валюталардың қолданылуы - хождение валют 
валюталардың өзара алмастырылатындығы - 
взаимозаменяемость валют 

валюталардың өзара бара-барлығының кестесі - 
таблица взаимных паритетов валют 

валюталардың сатып алуға жарамдылығының 
тепе-теңдігі - паритет покупательной способности       
валют 

валюталық айла-шарғы - махинация валютная 
валюталық аймақ - валютная зона 
валюталық айырбас, валюталық айырбастау, 
валютаны айырбастау - валютный обмен, своп 
валютный

валюталық айырбасталым - конверсия валютная 
валюталық айырбасталым операциясы - валютная 
конверсионная операция 

валюталық алаяқтық - валютная афера 
валюталық алып-сатарлық - валютная спекуляция 
валюталық арбитраж - арбитраж валютный 
валюталық аударым - отчисление валютное 
валюталық аударым қоры - фонд валютных 
отчислений 

валюталық аударым тетігі - механизм валютных 
отчислений 

валюталық аударымдар тəртібі - порядок валютных 
отчислений 

валюталық ауытқулар - валютные колебания 
валюталық баға белгіленімі - валютная котировка 
валюталық бағамға түзету жасау - корректировка 
валютного курса 

валюталық бағамға үстеме - надбавка к валютному 
курсу 

валюталық бағамды есептеу - вычисление валютного 
курса 

валюталық бағамды көтеру, валюталық бағамның 
көтерілуі - повышение валютного курса 

валюталық бағамды күн сайынғы тіркеу - ежедневная 
регистрация валютного курса 
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валюталық бағамды тиянақтау - фиксация валютного 
курса, фиксирование валютного курса

валюталық бағамның ауытқуы - колебание валютного 
курса 

валюталық бағамның жоғарылауына ойнау - играть 
на повышение валютного курса 

валюталық бағамның көптігі - множественность 
валютных курсов 

валюталық бағамның межеленген деңгейі - 
намеченный уровень валютного курса 

валюталық бағамның негізі - основа валютного курса 
валюталық бағамның өзгергіштігі - изменчивость 
валютного курса 

валюталық бағамның тепе-теңдігін бұзу - нарушение 
равновесия валютных курсов 

валюталық базис (негізгі, базалық валюта) - валютный 
базис 

валюталық бақылау органы - орган валютного 
контроля 

валюталық бақылау орталығы - центр валютного 
контроля 

валюталық бақылаудан жалтару - уклонение от 
валютного контроля 

валюталық бақылауды бұзу - нарушение валютного 
контроля 

валюталық бақылаудың күшін жою - отмена 
валютного контроля 

валюталық бақылаудың мақсаты - цель валютного 
контроля 

валюталық бақылаушы - валютный контролер 
валюталық басқыншылық - интервенция валютная 
валюталық биржа, валюта биржасы - валютная  
биржа 

валюталық бірігу - интеграция валютная 
валюталық босалқы қор - валютный запас 
валюталық брокер - валютный брокер 
валюталық былық - валютный хаос
валюталық варрант - валютный варрант 
валюталық дағдарыс - валютный кризис 
валюталық дəліз - валютный коридор 
валюталық демпинг - демпинг валютный 
валюталық дилер - валютный дилер 
валюталық дүрлігіс - валютная лихорадка 
валюталық есеп айырысу - расчеты валютные 
валюталық есептілік, валюталық есеп-қисап - 
валютная отчетность 

валюталық ескертпе - валютная оговорка 
валюталық еуронарық - валютный еврорынок 
валюталық жағдай - положение валютное 
валюталық жайғасым, валюталық айқындама - 
валютная позиция 

валюталық жоспар - план валютный 
валюталық жоспарлау - валютное планирование 
валюталық жоспарлау - планирование валютное 
валюталық жүйе - валютная система 
валюталық жүйенің түрлері - виды валютной системы 
валюталық заңнама, валюталық заңдар - валютное 
законодательство 

валюталық заңнаманы бұзу - нарушение валютного 
законодательства 

валюталық зəрулік, валютаға зəрулік - валютный 
голод 

валюталық қаражат - валютные средства 
валюталық қаражат нормативі - норматив валютных 
средств 

валюталық қарыз - валютный заем 
валюталық қарым-қатынас - валютные отношения 
валюталық касса - валютная касса 
валюталық қатерлерді бөлу - распределение валютных 
рисков 

валюталық қатынастар аясындағы халықаралық 
ынтымақтастық - международное сотрудничество в 
сфере валютных отношений 

валюталық қатынастарды ұлғайту - расширение 
валютных отношений 

валюталық келісім - валютное соглашение 
валюталық келісімшарт - валютный контракт 
валюталық кеңес - валютный совет 
валюталық клиринг - валютный клиринг 
валюталық кодтар - валютные коды 
валюталық қолдампаздық - валютный протекционизм 
валюталық қолма-қол ақша - валютная наличность 
валюталық қоржын, валюталық себет - валютная 
корзина 

валюталық қорлар, валюталық сақтаулы қорлар - 
валютные запасы 

валюталық кредит - валютный кредит 
валюталық күрделі жұмсалым - валютные 
капиталовложения 

валюталық құқық - валютное право 
валюталық құндылықтар - валютные ценности
валюталық құндылықтармен жасалатын 
операциялар - операции с валютными ценностями 

валюталық құрамдас бөлік - составляющая валютная 
валюталық қызмет көрсету - обслуживание валютное 
валюталық қылмыс - преступление валютное 
валюталық қырқыс - валютная война 
валюталық қысқа жайғасым - короткая валютная 
позиция 

валюталық лимит - лимит валютный 
валюталық лицензия - валютная лицензия 
валюталық мағлұмдама - валютная декларация 
валюталық мəміле - валютная сделка
валюталық мəміле - сделка валютная 
валюталық міндеттемелер - обязательства валютные 
валюталық монополия - валютная монополия 
валюталық нарық, валюта нарығы - валютный рынок 
валюталық нарықты тұрақтандыру - стабилизация 
валютного рынка 

валюталық несие - ссуда валютная 
валюталық облигациялар нарығы - рынок валютных 
облигаций 

валюталық облигациялар нысаны - форма валютных 
облигаций 

валюталық одақ - валютный блок, валютный союз
валюталық операция - валютная операция 
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валюталық операциялар жөніндегі маман - 
специалист по валютным операциям 

валюталық операциялар жүргізу техникасы - техника 
проведения валютных операций 

валюталық операциялардың басшысы - руководитель 
валютных операций 

валюталық опцион - опцион валютный 
валюталық опцион туралы ескертпе - оговорка о 
валютном опционе 

валюталық өзін-өзі өтеу, валютаның өзін-өзі өтеуі - 
самоокупаемость валютная 

валюталық өлшем, валюталық бірлік - единица 
валютная 

валюталық өтелімділік - валютная окупаемость 
валюталық өтемақы - валютная компенсация 
валюталық өтемақы сомасы - сумма валютной 
компенсации 

валюталық өтімді заттар - ликвиды валютные 
валюталық өтімділік, валюталық өтемпаздық - 
валютная ликвидность 

валюталық пайда - валютная прибыль 
валюталық пайдалылық - валютная рентабельность 
валюталық пайданың қайта оралуы - репатриация 
валютной прибыли 

валюталық режим, валюталық тəртіптеме - валютный 
режим 

валюталық реттеу қоры - фонд валютного 
регулирования 

валюталық реттеу шоты - счет валютного 
регулирования 

валюталық реттеу, валютаны реттеу - валютное 
регулирование 

валюталық реформа - валютная реформа 
валюталық рубль - рубль валютный 
валюталық рұқсат - валютное разрешение 
валюталық сақтық қор - валютный резерв 
валюталық сақтық қордың қорлануы - накопление 
валютных резервов 

валюталық сақтық қордың нашарлауы - ухудшение 
валютных резервов 

валюталық сақтық қорларды қысқарту - сокращение 
валютных резервов 

валюталық сақтық қорлардың деңгейі - уровень 
валютных резервов 

валюталық саясат - валютная политика 
валюталық сертификат - валютный сертификат 
валюталық стандарт - стандарт валютный 
валюталық статистика - статистика валютная 
валюталық статистика, валюта статистикасы - 
валютная статистика 

валюталық сұраныс - спрос валютный 
валюталық сыйлықақы - валютная премия 
валюталық талап - требование валютное 
валюталық тапшылық, валюта тапшылығы - 
валютный дефицит 

валюталық тауар - товар валютный 
валюталық теңге - валютный тенге 
валюталық теңгерімділік - валютная 
сбалансированность 

валюталық теңгерімсіздік - валютная 
несбалансированность, валютный дисбаланс

валюталық тепе-теңдік, валюталық бара-барлық - 
валютный паритет 

валюталық тепе-теңдікті қайта қарау есебінен үстеме 
- надбавка за счет пересмотра валютных паритетов 

валюталық тепе-теңдікті қайта құру - перестройка 
валютных паритетов 

валюталық тəртіптеме - режим валютный 
валюталық тəуекел, валюталық тəуекелдік, 
валюталық қатер - валютный риск 

валюталық тəуекелден (қатерден) сақтандыру - 
страхование от валютного риска 

валюталық тəуекелді басқару - управление валютным 
риском 

валюталық тиімді көрсеткіш, тиімді валюталық 
көрсеткіш - эффективный валютный показатель 

валюталық тиімділік көрсеткіші - показатель 
валютной эффективности 

валюталық тиімділік, валютаның тиімділігі - 
валютная эффективность 

валюталық тосқауыл - валютный барьер 
валюталық төлем - платежи валютные 
валюталық трансакция - трансакция валютная 
валюталық трансляциялық тəуекел - валютный 
трансляционный риск 

валюталық трансферт - валютный трансферт 
валюталық түсім - выручка валютная 
валюталық түсім көзі - источник валютных 
поступлений 

валюталық түсімдер - поступления валютные 
валюталық тұрақтылық аймақтары - зоны валютной 
стабильности 

валюталық үйлесімділік, валюталық үйлестіру - 
валютная координация 

валюталық үнем - экономия валютная 
валюталық форвард - форвард валютный 
валюталық фьючерс - фьючерс валютный 
валюталық шарттары - условия валютные 
валюталық шегерім - скидка валютная 
валюталық шектелім - контингент валютный 
валюталық шектеме, валюталық тосқауыл - 
валютная блокада 

валюталық шектеу, валютаны шектеу - валютное 
ограничение 

валюталық шектеулер жүйесі - система валютных 
ограничений 

валюталық шектеулердің күшін жою - отмена 
валютных ограничений 

валюталық шешім - разрешение валютное 
валюталық шот - валютный счет 
валюталық шот ашу - открытие валютного счета 
валюталық-қаржылық дағдарыс - кризис валютно-
финансовый 

валюталық-қаржылық қатынастар - отношения 
валютно-финансовые 

валюталық-пайыздық айырбас - своп валютно-
процентный 
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“валютамен” - “с валютой” 
валютамен айла-шарғы жасау - манипулировать 
валютой, манипуляция с валютой

валютамен алып-сатарлық жасау - спекуляция 
валютная 

валютамен есеп айырысу - расчет валютой 
валютамен жасалатын операциялар - операции с 
валютой 

валютамен қамтамасыз ету - валютное обеспечение 
валютамен қолма-қол есеп айырысу - наличный 
расчет в валюте 

валютамен орнын толтыру - покрытие валютное 
валютамен өзін-өзі қаржыландыру - валютное 
самофинансирование 

валютамен өзін-өзі өтеушілік - валютная 
самоокупаемость 

“валютамен төленетін” - “с оплатой в валюте” 
валютамен төленетін префакция - префакция с 
оплатой в валюте 

валютамен төлеу - плата в валюте 
валютаны айырбастау - конверсия валюты, 
конвертация валюты конвертировка валюты 
,обменивать валюту

валютаны айырбастау қалдығы - сальдо обмена 
валюты 

валютаны айырбастау тұрақсыздығының деңгейі - 
уровень неустойчивости обмена валюты 

валютаны айырбастауға шек қою - ограничения на 
обмен валюты 

валютаны айырбастаудан алынған табыс - доход от 
обмена валюты 

валютаны айырбастаудан алынған таза пайда - 
чистая прибыль от обмена валюты 

валютаны айырбастаудан келтірілген залал - убыток 
от обмена валюты 

валютаны аудару - перевод валюты 
валютаны аударуға рұқсат - разрешение на перевод 
валюты 

валютаны бағалау - оценка валюты 
валютаны бақылау, валюта бақылауы, валюталық 
бақылау - валютный контроль 

валютаны бақылаушы - контролер валютный 
валютаны бөлу - распределение валюты 
валютаны девалоризациялау, валютаның бағамын 
түсіру - девалоризовать валюту 

валютаны əртараптандыру - диверсификация валюты 
валютаны жаңғырту - реставрация валюты 
валютаны қайта есептеу - пересчет валюты (валютный) 
валютаны қамтамасыз ету - обеспечение валюты, 
обеспечивать валюту

валютаны қолма-қол ақшаға айналдыру - 
обналичивание валюты 

валютаны контрабандалық жолмен алып өту - 
контрабандный провоз валюты 

валютаны құнсыздандыру - девальвировать валюту, 
обесценивать валюту

валютаны оқшаулау - блокирование валюты 
валютаны ревальвациялау - ревальвация валюты 

валютаны реттеу - регулирование валюты 
валютаны салып жіберу, валютаны жөнелту - 
пересылка валюты 

валютаны сатып алу - покупка валюты 
валютаны сауықтыру - оздоровление валюты 
валютаны тасымалдау - транспортировка валюты 
валютаны теңестіру қоры - фонд выравнивания 
валюты 

валютаны тепе-теңдік бойынша қайта есептеу - 
пересчет валюты по паритету 

валютаны тұрақтандыру - стабилизация валюты 
валютаны тұрақтандыру қоры - фонд стабилизации 
валюты 

валютаны тұрақтандыру саясаты - политика 
стабилизации валюты 

валютаны тұрақтандыру шоты - счет стабилизации 
валюты 

валютаны үлестемелеу - квотирование валюты 
валютаны форвардтық сатып алу - форвардная 
покупка валюты 

валютаны шектеу, валюталық шектеу - валютные 
ограничения

валютаны шотқа аудару - перевод валюты на счет 
валютаның ағылып келуі - приток валюты 
валютаның ағымдағы нарықтық бағамы - текущий 
рыночный валютный курс 

валютаның айырбас бағамы - обменный курс валюты 
валютаның айырбасталғаны туралы түбіртек - 
квитанция об обмене валюты 

валютаның айырбасталмайтындығы - 
неконвертируемость валюты 

валютаның айырбасталымдылығы - 
конвертируемость валюты 

валютаның алтынға айырбасталымдылығы - 
конвертируемость валюты в золото 

валютаның артығы - излишки валюты 
валютаның атаулы құны - валютный номинал, 
номинальная стоимость валюты 

валютаның аударымдылығы - переводимость валюты 
валютаның ауытқу табалдырығы, валюта 
ауытқуының төменгі шегі - порог отклонения валют 

валютаның бағамын белгілеу, валюталық белгіленім 
- котировка валютная, производить котировку валюты

валютаның бағамын көтеру - повышение курса 
валюты 

валютаның бағамын тікелей белгілеу - прямая 
валютная котировка 

валютаның бағамын толық белгілеу - полная 
валютная котировка 

валютаның босалқы қорлары - запасы валюты 
валютаның долларға қатысты бағамын белгілеу - 
установление курса валюты к доллару 

валютаның долларға қатысты бағамының өзгеру 
үрдісі - тенденция изменения валютного курса 
относительно доллара 

валютаның жай-күйі - состояние валюты 
валютаның жетіспеуі - нехватка валюты 
валютаның жылыстауы - отток валюты, утечка валюты
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валютаның қайта айырбасталуы - ревалоризация 
валюты 

валютаның қайтымдылығы (айырбасталымдылығы) 
- обратимость валюты 

валютаның қайтымсыздығы - необратимость валюты 
валютаның кемуі - отлив валюты 
валютаның құйылуы - прилив валюты 
валютаның құнсыздануы - девальвация валюты, 
обесценение валюты

валютаның құнын белгілеу - установление стоимости 
валюты 

валютаның мəнет жүйесі - монетная система валюты 
валютаның орнықсыздығы - неустойчивость валюты 
валютаның орнықтылығы - устойчивость валюты 
валютаның өзара айырбасталымдылығы - взаимная 
конвертируемость валют 

валютаның өтімділігі - ликвидность валютная 
валютаның ресми бағамын белгілеу - установление 
официального валютного курса 

валютаның сатып алу күші - покупательная сила 
валюты 

валютаның сатып алуға жарамдылығы - 
покупательная способность валюты 

валютаның сыртқы айырбасталымдылығы - 
внешняя конвертируемость валюты 

валютаның толық айырбасталымдылығы - полная 
конвертируемость валюты 

валютаның түсуі - поступление валюты 
валютаның тұрақтылығы - стабильность валюты 
валютаның шетелге жылыстауы - утечка валюты за 
границу 

валютасыз айырбас - безвалютный обмен
валютасыз чек - чек безвалютный 
 валюте 
“ванна қабылдау”, “сазға отыру” - “принять ванну” 
варрант бағасы - цена варранта 
варрант иесі (иеленушісі) - владелец варранта 
варрант, сендірме - варрант 
ваучер, кепілхат - ваучер
ваучерлер жүйесі - система ваучеров 
ваучерлер тізілімі, кепілхаттар тізілімі - реестр 
ваучеров 

ваучерлі чек, кепілхатты чек - чек с ваучером 
веб-құрамдас - веб-компонент
веб-торап - веб-узел
ведомстваға қарасты мекемелер - учреждения 
подведомственные 

ведомство қарауындағы, ведомостволық иелік - 
ведомственная принадлежность

ведомство, идара - ведомство
ведомстволық жазылыс - ведомственная подписка
ведомстволық мұрағат - архив ведомственный
вексель - вексель
вексель айналымы - оборот вексельный 
вексель айналысы - вексельное обращение 
вексель алушы - получатель векселя 
вексель алымы - вексельный сбор 
вексель бағамы, вексельдік бағам - вексельный курс 

вексель бағасы - цена векселя 
вексель беруші - векселедатель 
вексель берушінің қойған қолы - подпись 
векселедателя 

вексель берушінің тікелей міндеттемесі - прямое 
обязательство векселедателя 

вексель бойынша ақша алушы - получатель денег по 
векселю 

вексель бойынша алушы - получатель по векселю 
вексель бойынша жауапкершілік - ответственность по 
векселю 

вексель бойынша жауапты - ответственный по векселю 
вексель бойынша кепілгер - гарант по векселю, 
поручитель по векселю

вексель бойынша кепілгерлік - поручительство по 
векселю 

вексель бойынша міндеттеме - обязательство по 
векселю 

вексель бойынша міндетті тұлғалар - обязанные по 
векселю лица 

вексель бойынша мөлшерлеме - ставка по векселю 
вексель бойынша наразылық - протест по векселю 
вексель бойынша тиімді төлем - эффективный платеж 
по векселю 

вексель бойынша төлем - платеж по векселю 
вексель бойынша төлем алушы - получатель платежа 
по векселю 

вексель бойынша төлем мерзімі - срок платежа по 
векселю 

вексель бойынша төлем үшін жауапкершілік - 
ответственность за платеж по векселю 

вексель бойынша төлемақы - выплата по векселю 
вексель бойынша төлемнің стандарттық мерзімі - 
стандартный срок платежа по векселю 

вексель бойынша төлеу - платить по векселю, уплатить 
по векселю

вексель бойынша төлеуші - плательщик по векселю 
вексель данасы - экземпляр векселя 
вексель есебі - учет векселя (вексельный) 
вексель есебін жүргізу - произведение учета векселя 
вексель жаңартпасы - новация векселя 
вексель заңнамасы, вексель заңдары - вексельное 
законодательство 

вексель кітапшасы - книжка вексельная 
вексель көшірмесі - копия векселя 
вексель күнінен бастап - от даты векселя 
вексель құқығын иеленуші - обладатель вексельного 
права требования 

вексель құны - стоимость векселя 
вексель мерзімі - срок векселя 
вексель мерзімі басталғаннан кейін - после 
наступления срока векселя 

вексель мерзімін ұзарту - пролонгация векселя, 
пролонгирование векселя

вексель мерзімінің өтуі - вексельная давность 
вексель мөлшерлемесі - вексельная ставка 
вексель нарығына қатысушы - участник вексельного 
рынка 
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вексель немесе чек бойынша ақшаны жалған алушы 
- фиктивный получатель денег по векселю или чеку 

вексель өтемін қамтамасыз ету - обеспечивать 
покрытие векселя 

вексель сату - продавать вексель 
вексель сатып алу жөніндегі тапсырма - поручение на 
покупку векселя 

вексель секторы - сектор вексельный 
вексель сыныбы - класс векселя 
вексель тепе-теңдігі - паритет вексельный 
вексель төлемақысы - оплата векселя 
вексель ұстаушы - векселедержатель 
вексель ұстаушының жазбасы - надпись держателя 
векселя 

вексель ұстаушының индоссаменті - индоссамент 
векселедержателя 

вексель ұстаушының табыстама жазбасы - 
передаточная надпись держателя векселя 

вексель ұсынушы - векселепредъявитель 
вексель ұсынушы, вексельді көрсетуші - предъявитель 
векселя 

“вексельге белгі соғу” - “пометить вексель” 
вексельге қабілеттілік - векселеспособность 
вексельге қосымша парақты (аллонжды) тіркеу - 
приложение к векселю добавочного листа (аллонжа) 

вексельге наразылық (вексельдік наразылық) - 
протест векселя (вексельный протест) 

вексельге наразылық білдіру - опротестование векселя 
вексельге наразылықтан бас тарту - отказ от протеста 
векселя 

вексельге нотариалдық жолмен наразылық білдіру - 
нотариальное опротестование векселя 

вексельге ризалық беру - произведение акцепта  
векселя 

вексельдегі қойылған қол - подпись на векселе 
вексельдегі мөр - печать на векселе 
вексельдегі табыстама жазба - передаточная надпись 
на векселе 

вексельден бас тарту - отказ от платежа векселя 
вексельдер айналысы - обращение векселей 

(вексельное) 
вексельдер бойынша міндеттемелер - обязательства по 
векселям 

вексельдер жиынтығы - набор векселей 
вексельдер кепілімен берілетін несие - ссуда под залог 
векселей 

вексельдер кітабы - книга векселей 
вексельдер клирингін жүзеге асыру - осуществлять 
клиринг векселей 

вексельдер қоржыны - портфель векселей 
вексельдер пакеті - пакет векселей 
вексельдер сомасы - сумма векселей 
вексельдер түрінде қамтамасыз ету - обеспечение в 
виде векселей 

вексельдер шоты - счет векселей 
вексельдерді белгіленген сома шегінде жаздырып 
алу құқығы - право выписки векселей в пределах 
установленной суммы 

вексельдерді дисконттау (вексельдерді есептеу) - 
дисконтирование векселей 

вексельдерді есепке алу - период учета векселей кезеңі
вексельдерді есепке алу кітабы - книга учета векселей 
вексельдерді жаздырып алу құқығы - право выписки 
векселей 

вексельдерді қайта дисконттау - редисконтирование 
векселей 

вексельдерді қайта есептеу шегі - предел переучета 
векселей 

вексельдердің жинақтамасы - комплект векселей 
вексельдердің мерзімдік картотекасы - срочная 
картотека векселей 

вексельдердің өтімділігі - ликвидность векселей 
вексельдермен жасалатын айла-шарғы - махинация с 
векселями 

вексельдермен жасалатын операциялар - операции с 
векселями 

вексельдермен сауда жасау - торговля векселями 
вексельді айналысқа жіберу - пуск векселя в 
обращение 

вексельді акцептеуден бас тарту - отказ в акцепте 
векселя, отказ от акцептования векселя

вексельді банкіге сату - продавать вексель банку 
вексельді есепке алуға қабылдау - принятие векселя к 
учету 

вексельді ескеру - учтение векселя 
вексельді иелену туралы куəлік - свидетельство о 
владении векселем 

вексельді индоссолау - индоссирование векселя 
вексельді қабылдамау - неприятие векселя 
вексельді қайта есептеу - переучет векселя, 
переучитывать векселя

вексельді қайтарып алу - отзыв векселя 
вексельді қамтамасыз ету - обеспечение векселя 
вексельді қолдан жасау - подделка векселя 
вексельді көрсету - предъявление векселя 
вексельді оған наразылық білдірілгеннен кейін төлеу 

- оплачивать вексель после его опротестования 
вексельді өтеу - погашение векселя 
вексельді өтеу үшін табыстау - передача векселя для 
погашения 

вексельді салып жіберу - пересылка векселя 
вексельді сату - продажа векселя 
вексельді сатып алу - покупка векселя 
вексельді төленбеген күйде қалдыру - оставлять 
вексель неоплаченным 

вексельді төлеу - оплачивать вексель 
вексельді төлеу мерзімі - срок оплаты векселя 
вексельді төлеуге қабылдау - принятие векселя к 
оплате 

вексельді төлеуден бас тарту - отказ от оплаты векселя 
вексельді ұзарту - продлевание векселя 
вексельдік акцептер нарығы - рынок вексельных 
акцептов 

вексельдік алым - сбор вексельный 
вексельдік алып-сатар - спекулянт вексельный 
вексельдік бағдарлама - программа вексельная 
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вексельдік есеп айырысу - расчет вексельный 
вексельдік есеп айырысу нысаны - вексельная форма 
расчета 

вексельдік жарғылар - уставы вексельные 
вексельдік заңнама - законодательство вексельное 
вексельдік индоссамент - вексельный индоссамент 
вексельдік кепілгерлік - поручительство вексельное 
вексельдік кепілзат - вексельный залог 
вексельдік кері талап - регресс вексельный 
вексельдік қоржын - портфель вексельный 
вексельдік кредит - вексельный кредит 
вексельдік құқық - право вексельное 
вексельдік мəміледегі тарап - сторона в вексельной 
сделке 

вексельдік міндеттеме - обязательство вексельное 
вексельдік нарық - рынок вексельный 
вексельдік операция - операция вексельная 
вексельдік талап, векселдік қуыным - вексельный иск 
вексельдік шот - счет вексельный 
вексельдің айналымдылығы; вексельдің айналысқа 
түскіштігі - обращаемость векселя 

вексельдің акцептелуін қамтамасыз ету - обеспечить 
акцептование векселя 

вексельдің атаулы құны - номинал векселя 
вексельдің бірінші данасы - первый экземпляр векселя 
вексельдің деректемелері - реквизиты векселя 
вексельдің иесі (иеленушісі) - владелец векселя 
вексельдің кəдуілгі мерзімі - обычный срок векселя 
вексельдің қолданылу мерзімі - срок действия векселя 
вексельдің мерзімін өткізіп алу - просрочка векселя 
вексельдің мерзімін ұзарту - пролонгирование срока 
векселя 

вексельдің міндетті деректемелері - обязательные 
реквизиты векселя 

вексельдің өтемін қамтамасыз ету - обеспечение 
покрытия векселя 

вексельдің сыртқы бетінде көрсетілген бағам 
бойынша - по курсу, указанному на обороте векселя 

вексельдің сыртқы бетіндегі табыстама жазба - 
передаточная надпись на обороте векселя 

вексельдің төленбегені туралы хабарлама - 
уведомление о неуплате векселя 

вексельдің төленбеуі - неоплата векселя 
вексельдің түпнұсқасы - оригинал векселя 
вексельмен төлеу - плата векселем, платить векселем
венчур - венчур 
венчурлік қаржыландыру, тəуекелдік қаржыландыру 

- финансирование венчурное 
венчурлік кəсіпорын - предприятие венчурное 
венчурлік қор - фонд венчурный 
венчурлік операциялар, тəуекелшіл операциялар - 
операции венчурные 

венчурлік фирма, тəуекелшіл фирма - фирма венчурная 
венчурлық қызмет - деятельность венчурная 
верификация - верификация 
верификация факторы - фактор верификации 
вестибюль - вестибюль 
вето қолдану, тыйым қолдану - применение вето 
видимус - видимус
визит карточкасы, сапар карточкасы - карточка 
визитная 

виньетка (кітаптағы оюлы, өрнекті суреттер) - 
виньетка

виремент - виремент 
виртуалды банкинг - виртуальный банкинг 
волюнтаризм - волюнтаризм
востро шот - счет востро 
вотум - вотум

Г 

газ тұмылдырық - противогаз
газбен дəнекерлеуші - газосварщик 
газет - газета
газет бумасы - газетная пачка
газет қағазы - газетная бумага 
газет мақаласы - статья газетная 
газет-журнал өнімі - газетно-журнальная продукция
газеттер мен журналдарды стандартқа сай 
топтастыру - стандартная привертка газет и   
журналов

газеттер мен мерзімдік баспасөз - газеты и 
периодические издания 

газеттер тігіндісі - подшивка газет
газеттерді бүктеу - расфальцовка газет
газеттерді жеткізіп беру - экспедирование газет
газеттерді жеткізу - доставка газет 
газеттерді өткізу - реализация газет
газеттерді сату, газ6
газеттерді, журналдарды сұрыптаушы - сортировщик 
газет, журналов

газеттердің бумаларын таңбалау - маркировка пачек с 
газетами

газеттік жарнама - реклама газетная 
газеттік торап - газетный узел
газетші, газет сатушы; газет қызметкері - газетчик 
газсыздандыру - дегазация
галерея, сурет көрмесі - галерея
галлоидті күміс үлдір - пленка галлоидно-серебряная
гараж - гараж
гедоникалық сұраныс теориясы, сипаттамалық 
сұраныс теориясы - теория гедонического спроса 

гектограф, көшіргіш құрал - гектограф 
гелиогравюра - гелиогравюра
генезис (шығу тегі, пайда болу негізі) - генезис 
гентекс (жалпы пайдаланудағы халықаралық 
телеграф желісі) - гентекс 

географиялық əділ бөліс - справедливое 
географическое распределение

географиялық каталог - каталог географический
географиялық көрсеткіш - указатель географический



134ГЕОГРАФИЯЛЫҚ

географиялық топ - географическая группа
герб алымы, елтаңба алымы - сбор гербовый 
герб салығы, елтаңба салығы - налог гербовый 
герб, елтаңба - герб
гербілі бланк - бланк гербовый
гербілі мөр, елтаңбалы мөр - печать гербовая 
гербтану - гербоведение
Гибралтар фунты - фунт гибралтарский 
гигрометр - гигрометр
гигроскоп - гигроскоп
гид, жолбасшы - гид
гидрологиялық құжаттама - документация 
гидрологическая

гильоширленген - гильошированный
голограмма - голограмма
голография - голография
гонорар, қаламақы, қолақы - гонорар 
ГОСТ (мемлекеттік стандарт) - ГОСТ 

(государственный стандарт)
готикалық жазу - письмо готическое

гофроыдыс, гопроқорап, кеңірдекті қорап - гофротара
гравирлеу - гравировка 
гравитациялық жинақтауыш - гравитационный 
накопитель

гравитациялық құлдилама - гравитационный        
спуск

грант алушы - получатель гранта 
гранттарға салық салу - налогообложение грантов 
график, кесте (белгілі бір істің орындалу мерзімі 
белгіленген кестесі) - график 

графикалық нысан - форма графическая 
гриф, белгі (қолтаңба бейнеленген мөр, сол мөрдің 
бел  гісі; кітап не құжаттардағы арнайы жазу) - 
гриф

гүлденуші нарық - процветающий рынок 
гүлтəж; азагүл - венок 
гуманизм, ізгілік, адамгершілік - гуманизм
гуманистік, ізгілікті - гуманистический 
гуманитарлық - гуманитарный
гуманитарлық көмек - помощь гуманитарная 

Ғ
ғайып болған борышқорларды іздестіру - розыск 
исчезнувших должников 

ғайып борышқор - исчезнувший должник 
ғақлия - назидание
ғалам; жаһан - вселенная 
ғаламдану үдерісі, жаһандану үдерісі - процесс 
глобализации 

ғаламдық баға - цена глобальная 
ғаламдық желі - сеть глобальная 
ғаламдық қаржы нарығы - глобальный финансовый 
рынок 

ғаламдық қор нарығы - глобальный фондовый     
рынок 

ғаламдық маркетинг, жаһандық маркетинг - 
маркетинг глобальный 

ғаламдық мониторинг - мониторинг глобальный 
ғаламдық облигация - облигация глобальная 
ғаламдық шектеу - ограничение глобальное 
ғалами, жаһандық, ғаламдық; ауқымды - глобальный
ғалами (жаһандық) баға - глобальная цена 
ғалами жиынтық əдіс - глобальный совокупный метод 
ғалами жүйе - система глобальная 
ғалами критерий, ғалами өлшем - глобальный 
критерий 

ғалами сертификат - глобальный сертификат 
ғалами экономика - экономика глобальная 
ғалами экономикалық проблемалар - глобальные 
экономические проблемы 

ғалым - ученый
ғалым хатшы - ученый секретарь
ғалымдар кеңесі - совет ученых
ғарыш - космос 
ғарыштық байланыс - космическая связь 
ғасырлар тоғысында - на рубеже веков 

ғасырлық тренд - тренд вековой 
ғимарат - сооружение 
“ғұламалардың жылыстауы” - утечка мозгов” 
ғұмырлық аннуитет - пожизненный аннуитет 
ғұмырлық зейнетақы, өмірлік зейнетақы - 
пожизненная пенсия 

ғұрып, əдет-ғұрып, салт, тəртіп - обычай 
ғұрып бойынша - по обычаям 
ғұрыпты сақтау - соблюдение обычая 
ғұрыптық құқық - обычное право 
ғұрыптық құқық заңдары - законы обычного права 
ғұрыптық құқық сенім қоры - траст обычного права 
ғұрыптық рəсім - процедура обычная 
ғұрыптық тəжірибе - практика обычная 
ғылым - наука 
ғылыми-ақпараттық қызмет - деятельность научно-
информационная 

ғылыми-анықтамалық аппарат - аппарат научно-
справочный

ғылыми-анықтамалық картотека - картотека научно-
справочная

ғылыми əлеует - потенциал научный 
ғылыми аппарат - научный аппарат 
ғылыми-баспагерлік жұмыс - работа научно-
издательская 

ғылыми баяндама - научный доклад 
ғылыми-ескерткіш мұражай - музей научно-
мемориальный

ғылыми жетекші - руководитель научный
ғылыми-зерттеу жұмысы - работа научно-
исследовательская 

ғылыми зерттеулерге арналған несие - ссуда на 
научные исследования 

ғылыми кеңес - ученый совет 
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ғылыми қызметкер - сотрудник научный
ғылыми-техникалық ақпарат - информация научно-
техническая

ғылыми-техникалық ақпарат қызметі - служба 
научно-технической информации 

ғылыми-техникалық əлеует - потенциал научно-
технический 

ғылыми-техникалық құжаттама - научно-техническая 
документация 

ғылыми-техникалық құжаттама каталогі - каталог 
научно-технической документации

ғылыми-техникалық өңдеу - обработка научно-
техническая 

ғылыми-техникалық сараптама - научно-техническая 
экспертиза

ғылыми-техникалық ілгерілеу - прогресс научно-
технический 

ғылым қадірін түсіру - профанация науки

Д 
дабыл; алаңдау - тревога
дабыл белгісі - сигнальный знак 
дабыл түрі - тип сигнализации 
дабылдау жүйесі - система сигнализации 
дабылнама - сигнализация 
“дабылшы” - “молния” 
дабыралау - разглашение 
дағдарыс - кризис 
дағдарыс кезеңі - фаза кризисная 
дағдарыс кезеңіндегі ең төмен жағдаят - самая низкая 
конъюнктура в период кризиса 

дағдарысқа қарсы саясат - политика антикризисная 
дағдарыс тереңдігі - глубина кризиса 
дағдарыссыз - бескризисный 
дағдарыстан кейінгі даму кепілі - залог 
посткризисного развития 

дағдарысты ахуал - кризисная ситуация 
дағдарысты еңсеру - преодоление кризиса 
дағдарысты жағдайды басқару - управление кризисной 
ситуацией 

дағдарысты-тоқыраулы өңір - регион кризисно-
депрессивный 

дағдарыстық жағдай - положение кризисное 
дағдарыстың айналсоқпа кезеңі - цикл кризисов 
дағдарыстың алдын алу - предотвращение кризиса 
дағдарыстың дүркінділігі - периодичность кризисов 
дағдарыстың шиеленісуі - обострение кризиса 
дағды, əдет - навык, привычка
дағды бойынша - по привычке 
дағдылы пайыздық мөлшерлеме - обычная процентная 
ставка 

дағдылы пошта - почта обычная 
дағдылы пошта алымы - обычный почтовый сбор 
дағдылы серия - обычная серия 
дайын бұйым - готовое изделие 
дайындама - заготовка, задел
дайындау - изготовление
дайындау бағасы - цена заготовительная 
дайындаушы - изготовитель
дайындыққа келтіру жоспары - план приведения в 
готовность

дайындық туралы хабарлама - уведомление о 
готовности 

дала поштасы - полевая пошта
далиту, тоғыту - накачивание 

даму, өркендеу, жетілу - развитие
даму бағыты - направление развития 
Даму банкі - Банк развития 
даму деңгейі - уровень развития 
даму жолы - путь развития 
даму заңдылығы - закономерность развития
даму заңы - закон развития 
даму капиталы - капитал развития 
даму қарқыны - темп развития 
даму қарыздары қоры - фонд займов развития 
даму кезеңі - фаза развития 
даму келешегі - перспективы развития 
даму қоры - фонд развития 
даму проблемалары - проблемы развития 
даму үдерісі - процесс развития 
даму шоты - счет развития 
даму экономикасы - экономика развития 
дамуға арналған кредит - кредит на развитие 
дамуға арналған мақсатты трансферттер - целевые 
трансферты на развитие 

дамуға жағдай жасау, дамуға септігін тигізу - 
способствование развитию 

дамуға мемлекеттік көмек - государственная помощь 
развитию 

дамуға ресми көмек - официальная помощь развитию
дамуды жоспарлау - планирование развития 
дамуды қаржыландыру - финансирование развития 
дамудың бір қалыптылығы - равномерность развития 
дамушы ел - страна развивающаяся 
дамушы елдер арасындағы техникалық 
ынтымақтастық - техническое сотрудничество между 
развивающимися странами (ТСРС)

дамушы елдерге экономикалық көмек - 
экономическая помощь развивающимся странам 

дамыған ел - страна развитая 
дамыған экономика - экономика развитая 
дамыту жəне сату секторы - сектор развития и продаж 
дамыту қаржы институттары - финансовые институты 
развития 

дамытудың көп мақсатты жобалары, көп мақсатты 
даму жобалары - многоцелевые проекты развития 

дана - экземпляр
даналап, жеке-жеке, бір-бірлеп - поштучный 
даналап есептеу - поштучный учет 
даналап сату - продажа штучная 
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“Данкард” электрондық есеп айырысу жүйесі - 
система электронных расчетов “Данкард” 

данышпан, кемеңгер - гений 
даңғазалық - помпезность
даңғыл; бағыттама; аңдатпа - проспект
дара басшылық - единоначалие 
дара басшылық қағидаты - принцип единоначалия 
дара билік - единовластие 
дараландыру - индивидуализация 
даралап жіктеу - классификация индивидуальная
дарын, қабілет - талант, дарование
дарынды - талантливый
дарындылық - даровитость
даудағы тарап - сторона в споре 
дау-дамай, айтыс, талас - спор 
дау-дамайдағы жауапкер - ответчик в споре 
дау-дамайды қарауға қабылдау - принятие спора к 
рассмотрению 

дау-дамайды реттеу - урегулирование спора 
дау-дамайды шешу тəртібі - порядок разрешения 
споров 

дауды аралық сотта қарау - рассмотрение спора в 
третейском суде 

дауды бітістіру - улаживание спора 
дауды қарау - рассмотрение спора 
дауды төрелік сот арқылы реттеу - урегулирование 
спора через арбитраж 

дауды төрелік сотқа табыстау - передача спора в 
арбитраж 

дауды төрелік тəртібімен шешу - разрешение спора в 
арбитражном порядке 

дауды шешу - разрешение спора 
дауларды реттеудің кінəрат-талаптық тəртібі - 
претензионный порядок урегулирования споров 

дауларды реттеу тəртібі - порядок урегулирования 
споров 

дауласушы тараптар - стороны спорящие 
даулау - оспаривать
даулы борыш - спорный долг 
даулы мəміле - спорная сделка 
даулы мəселе - вопрос спорный 
даулы талап - требование спорное 
даулы талап құқығы - спорное право требования 
даулы тармақ - пункт спорный 
даулы ұйғарынды анықтық - презумпция оспоримая 
даурықпа, көпірме (сөзуар) - демагог 
даусыз - неоспоримый 
даусыз, талассыз - бесспорный 
даусыз ақиқат - истина непреложная
даусыз бедел - авторитет непререкаемый
даусыз құқық - право бесспорное 
даусыз өндіріп алу - бесспорное взыскание 
даусыз факт - факт бесспорный 
дауыс - голос 
дауыс алу құқығын беретін артықшылықты акция - 
привилегированная акция с правом голоса 

дауыс алу құқығын бермейтін акциялар - акции 
безголосые 

дауыс алу құқығын бермейтін артықшылықты 
акция - привилегированная акция без права голоса 

дауыс беретін сенім қорына қатысу сертификаты - 
сертификат участия в голосующем трасте 

дауыс бермеу, сайламау - забаллотировать
дауыс беру, дауысқа салу - голосование, вотировать
дауыс беруге берілген сенімхат - доверенность на 
голосование 

дауыс беруге қатысу құқығын бермейтін (акция 
туралы) - не дающий права участия в голосовании 

дауыс беру құқығы жоқ мүше - член без право голоса 
дауыс беру құқығын беретін акциялардың иесі 

(иеленушісі) - владелец акций, дающих право голоса 
дауыс беру құқығының жоқтығы - отсутствие права 
голоса 

дауыс беру нəтижелерін қолдан жасау - подделка 
результатов голосования 

дауыс беруге қатысушы - участник голосования 
дауыс берудің “бір акция - бір дауыс” жүйесі - система 
голосования “одна акция - один голос”

дауыс берудің нəтижелері - результаты голосования 
дауыс берудің нəтижелерін жарамсыз деп тану - при-
знание результатов голосования недействительными 

дауыс беруші - выборщик 
дауыс беруші сенім қоры - траст голосующий 
дауыс құқығы - право голоса 
дауыс құқығын беретін акциялар - акции голосующие 
дауыс құқығын бермейтін акциялар - неголосующие 
акции 

дауыс құқығынсыз акциялар - акции без права голоса 
дауысқа қою - поставить на голосование 
дауысқа салу, дауысқа түсу - баллотировка, 
баллотироваться, ставить на голосование

дауыстар тең болған жағдайда - в случае равенства 
голосов

дауыстарды санау - подсчитать голоса 
даяр сөз орамы - штамп речевой
даярлау бөлімшесі - подготовительное отделение 
даярлық, əзірлік - подготовка 
даярлық курсы - курс подготовительный
даярлықтан өту - прохождение подготовки 
дəйек, дəлел, уəж - аргумент
дəйексіз - непоследовательный 
дəйексіздік - непоследовательность 
дəйекті талдау, тізбектік талдау - последовательный 
анализ 

дəйекті тəртіппен - в последовательном порядке 
дəйекті төлемдер - последовательные платежи 
дəйектілік, тізбектілік, жалғаспалылық - 
последовательность 

дəйекше, апостроф - апостроф
дəл баға - точные цены 
дəл бағам - точные курсы 
дəлбедер - муляж
дəлдемелер енгізу, нақтылаулар енгізу - внесение 
уточнения 

дəлдүріш - халтурщик 
дəлел, айғақ, дəлелдеме, дəлелдеу - доказательство
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дəлелдеме, дəйектеме - аргументация 
дəлелдемелерді тексеру - проверка доказательств 
дəлелдемелер келтіру - приведение доказательств 
дəлелдеменің жоқтығы - отсутствие доказательств 
дəлелденген кінə - вина доказанная 
дəлелденетін ақиқат - истина доказуемая
дəлелдер келтіру - приведение доводов 
дəлелдер ұсыну - представление доказательств, 
предъявление доказательств

дəлелдерге дау айту - оспаривание довода 
дəлелдеу - мотивировать
дəлелді құптау - подтверждение довода 
дəлелді себеп бойынша кейінге қалдыру - отсрочка по 
уважительной причине 

дəлелсіз, жалаңсөз - голословно
дəлелсіз, құрғақ, дəлелсіз, негізсіз, жалаң сөз - 
голословный, беспочвенный

дəлелсіз айыптау, құрғақ айыптау, бос айыптау - 
голословное обвинение 

дəлелсіз себептер - неуважительные причины 
дəлелсіздік - недоказуемость 
дəл емес - неточный 
“дəл жəне адал” - “точно и честно” 
дəл көшірме - изография 
“дəл күйге келтіру” - “точная настройка” 
дəл пайыз - точный процент 
дəм сараптау, дəм айыру - дегустация
дəмегөйлік - притязание 
дəнекерленген жік (жапсар) - сварный шов 
дəнекерленген құрастырымдар - сварные конструкции 
дəптер папкасы - папка для тетрадей 
дəргейдегі таза табыс, қолдағы таза табыс - 
располагаемый чистый доход 

дəреже - степень
дəреже сатысы, сатылы дəреже (үлкенді-кішілі 
дəреже) - субординация 

дəрменсіз банк - несостоятельный банк 
дəрменсіз борышкер, дəрменсіз борышқор - 
несостоятельный должник 

дəрменсіз борышкер деп жарияланған - объявленный 
несостоятельным должником 

дəрменсіз борышкер деп жариялау - объявление 
несостоятельным должником 

дəрменсіз борышкер деп тану туралы сот шешімі 
- судебное решение о признании несостоятельным 
должником 

дəрменсіз борышкердің борышын тоқтату - 
прекращение долга несостоятельного должника 

дəрменсіз борышкердің құқығын қалпына 
келтіру туралы сот бұйрығы - судебный приказ о 
восстановлении несостоятельного должника в правах 

дəрменсіз борышкердің мүлкі - имущество 
несостоятельного должника 

дəрменсіз борышкердің мүлкін жоюшы - ликвидатор 
имущества несостоятельного должника 

дəрменсіз борышкер мүлкінің құнын анықтау - 
определение стоимости имущества несостоятельного 
должника 

дəрменсіз борышқорды ерікті түрде тарату - 
добровольная ликвидация несостоятельного должника 

дəрменсіз борышқордың төлем төлеуге 
қабілетін қалпына келтіру - восстановление 
платежеспособности несостоятельного должника 

дəрменсіз делдалдар - несостоятельные посредники 
дəрменсіз деп жариялау - объявление несостоятельным 
дəрменсіздік, қауқарсыздық - несостоятельность 
дəрменсіздік туралы өтініш - заявление о 
несостоятельности 

дəрменсіздік туралы өтініш беру - подача заявления о 
несостоятельности 

дəрменсіздік туралы іс қозғау - возбуждение дела о 
несостоятельности 

дəрменсіздік туралы істер жөніндегі сот - суд по делам 
о несостоятельности 

дəрменсіз төлеуші - плательщик несостоятельный 
дəрігерлік сараптама - экспертиза медицинская 
дəрігерлік тексеру - обследование врачебное 
дəрі-дəрмек - лекарство, медикаменты, препарат
дəріптеу, мадақтау - идеализировать, восхваление
дəріптеуші - популяризатор 
дəстүр - традиция
дəстүр бойынша - по традиции 
дəстүрлерден ауытқу - отступление от традиций 
дəстүрлі əдіс - метод традиционный 
дəстүрлі банк - традиционный банк 
дəстүрлі банк операциялары - традиционные 
банковские операции 

дəстүрлі бөлшек сауда шегерімі - традиционная 
розничная скидка 

дəстүрлі есеп айырысу нысаны - традиционная форма 
расчета 

дəстүрлі қаржы жүйелері - традиционные финансовые 
системы 

дəстүрлі қаржы нарықтары - традиционные 
финансовые рынки 

дəстүрлі қаржыландыру - традиционное 
финансирование 

дəстүрлі құралдар - традиционные инструменты 
дəстүрлі маркетинг арнасы - традиционный канал 
маркетинга 

дəстүрлі нарық - традиционный рынок 
дəстүрлі тəсіл - способ традиционный 
дəстүрлі факторинг - факторинг традиционный 
дəстүрлі экономика - традиционная экономика 
дəстүрлі экономикалы ел - страна с традиционной 
экономикой 

дəулет, байлық; игілік; - достояние 
дəулетті фирма - фирма состоятельная 
дəуір - эпоха 
ДВҚ (Дүниежүзілік валюта қоры) кредитінің кезекті 
траншы - очередной транш кредита МВФ 

дебет, алашақ - дебет 
дебет-авизо, дебет-растама - дебет-авизо 
дебет бабы - статья дебетовая 
дебет бағанасы - колонка дебета 
дебет бойынша жазба - запись по дебету 
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дебет карточкасы - карточка дебетовая 
дебет карточкасын иеленуші - владелец дебетовой 
карточки 

дебетке жазу - записывать в дебет 
дебет қалдықты шот - счет с дебетовым сальдо 
дебет-нота, дебет-хабарлама - дебет-нота 
дебет пен кредит - дебет и кредит 
дебет сальдосы, дебеттік сальдо - сальдо дебетовое 
дебеттегі айналым - оборот дебетовый 
дебеттегі қалдық - остаток дебетовый 
дебеттегі растама, дебеттік растама - дебетовое авизо
дебеттелетін тарап - дебетуемая сторона 
дебеттеу - Дебетование, дебетовать
дебеттік өткізбе (жазба) - дебетовая проводка 
дебеттік аударма - дебетовый перевод 
дебеттік бағана - дебетовая колонка 
дебеттік жазба - запись дебетовая, проводка дебетовая
дебеттік карточка - дебетовая карточка 
дебеттік қалдық (берешек) - дебетовый остаток 
дебеттік қорытынды (жиын) - дебетовый итог 
дебеттік меморандум - меморандум дебетовый 
дебеттік пайыз - дебетовый процент 
дебеттік сальдо, дебеттік айырма, дебет қалдығы - 
дебетовое сальдо 

дебеттік сальдо бойынша пайыз - процент по 
дебетовому сальдо 

дебеттік сома - дебетовая сумма 
дебеттік спред / дебеттік спрэд, дебеттік айырма - 
дебетовый спред / дебетовый спрэд 

дебеттік хабарлама - дебетовое извещение 
дебеттік шығыс ордері - дебетовый расходный ордер 
дебитор, қарызгер, қарыздар - дебитор 
дебитор-əкімшілік - администрация-дебитор
дебитор-банк - банк-дебитор
дебитор банкі - банк дебитора 
дебитор ел, берешек ел - страна-дебитор 
дебитордың міндеттемелерді орындамауы - 
невыполнение обязательств дебитором 

дебиторлар ноталарының есебі - учет нот дебиторов 
дебиторлардың айналымдылығы - оборачиваемость 
дебиторов 

дебиторлардың шоттары - счета дебиторов 
дебиторлық айқындама - позиция дебиторская 
дебиторлық берешек, алашақ - дебиторская 
задолженность 

дебиторлық берешек айналымы - оборот дебиторской 
задолженности 

дебитор шоты - счет дебитора 
дебиторлық берешек кепілі - залог дебиторской 
задолженности 

дебиторлық берешек кепілімен берілетін аванс 
(алғытөлем) - аванс под дебиторскую задолженность 

дебиторлық берешек мерзімі, алашақ мерзімі - срок 
дебиторской задолженности 

дебиторлық берешек тіркелімі - регистр дебиторской 
задолженности 

дебиторлық берешек шоты, алашақ шоты - счет 
дебиторской задолженности 

дебиторлық берешекті есептеу бөлімі - отдел учета 
дебиторской задолженности 

дебиторлық берешекті жабу мерзімі - срок покрытия 
дебиторской задолженности 

дебиторлық берешекті жабудың орташа мерзімі - 
средний срок покрытия дебиторской задолженности 

дебиторлық берешекті сатып алу - приобретение 
дебиторской задолженности 

дебиторлық берешектің айналымдылығы - 
оборачиваемость дебиторской задолженности 

дебиторлық берешектің жалпы сомасы - общая сумма 
дебиторской задолженности 

дебиторлық берешектің контокорренттік шоты - 
контокоррентный счет дебиторской задолженности 

дебиторлық берешектің тізілімі - реестр дебиторской 
задолженности 

дебиторлық жəне кредиторлық берешекті ажырату 
- расшифровка дебиторской и кредиторской 
задолженности 

дебиторлық пайыз - процент дебиторский 
дебиторлық үлестеме - дебиторская квота 
дебиторлық шоттар кепілімен берілетін несие - ссуда 
под дебиторские счета 

дебитор-пайыз, борышкер-пайыз - процент-дебитор 
дебиттік айналым - дебитный оборот 
дебиттік алшақтық - дебитный разрыв 
дебиттік жүйе - дебитная система 
дебиттік қаржыландыру - дебитное финансирование 
дебиттік теңгерім - дебитный баланс 
дебт, борыш - дебт 
дебурс (қайтарылмайтын шығын) - дебурс 
дебют - дебют
девалоризация, бағамды (бағаны) түсіру - 
девалоризация 

девальвация, құнсыздану, ақшаның құнсыздануы - 
девальвация 

девальвация жүргізу - проведение девальвации, 
проводить девальвацию

девальвация мөлшері - размер девальвации 
девальвацияға қарсы шарт - условие антидевальвации 
девиза - девиза 
девиздер сомасы - сумма девизов 
девиздер шоты - счет девизов 
девиздік валюталық саясат - девизная валютная 
политика 

девиздік саясат - девизная политика 
дегдар (таңдаулы, қалаулы топ) - элита 
дегенерация - дегенерация
деградация, азғындаушылық, (кері кету) - деградация 
дегрессивтік салық салу, азаймалы салық салу - 
дегрессивное налогообложение 

дегрессия, азаймал, кемімел - дегрессия 
дедукция - дедукция
дезинвестициялық сату - продажа дезинвестиционная 
дезодорация - дезодорация
“дейін жарамды” - “годен до” 
декларация, мағлұмдама, мағлұмдау хат, мағлұмхат - 
декларация 
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декорация, сəндеу - декорация
декрет (жоғарғы өкімет орнының қаулысы) - декрет 
декрет қабылдау - принятие декрета 
декреттік - декретный 
декреттік ақша - деньги декретные 
декреттік демалыс - отпуск декретный
декстрастрофиялық жазу - почерк 
декстрастрофический

делдал; бітуажа; ара ағайын - посредник 
делдал арқылы - через брокера 
делдал арқылы жеткізу - поставки через посредника 
делдал арқылы жүзеге асырылатын операциялар - 
операции через брокера 

делдал арқылы сатып алу - покупка через посредника 
делдал-əкімшілік - администрация-посредник
делдал банк - банк-посредник
делдалға бағамен шектелген бұйрық - приказ брокеру, 
ограниченный ценой 

делдалға берілетін ашық өкім - открытое 
распоряжение брокеру 

делдалға берілетін бір күндік өкім - однодневное 
распоряжение брокеру 

делдалға берілетін нарықтық өкім - рыночное 
распоряжение брокеру 

делдалға берілетін өкім - распоряжение брокеру 
делдалға бұйрық, брокерге бұйрық - приказ брокеру 
делдалға жөнелту жөніндегі тапсырма - поручение 
брокеру на отгрузку 

делдалға комиссиялық сыйақы - комиссионное 
вознаграждение посреднику 

делдалға нарықтық баға жөніндегі тапсырма - 
поручение брокеру по рыночной цене 

делдалға стандарттық бұйрық - стандартный приказ 
брокеру 

делдалға (брокерге) тапсырма - поручение брокеру, 
поручение посреднику

делдалға (брокерге) төленетін сыйақы - 
вознаграждение посреднику 

делдалға (брокерге) уақыты шектелген бұйрық - 
приказ брокеру, ограниченный временем 

делдалға үдемелі сыйақы - прогрессивное 
вознаграждение посреднику 

делдалға (брокерге) шарттармен шектелген бұйрық - 
приказ брокеру, ограниченный условиями 

делдалға (брокерге) шектеулі тапсырма - 
ограниченное поручение брокеру 

делдал ел - страна-посредник
делдал кəсібі - профессия брокера 
делдал компания - компания-посредник 
делдал линкиджі - линкидж брокера 
делдал тараптардың қызметтері - службы 
посреднических сторон 

делдалдар арқылы жүргізілетін сауда - торговля через 
посредников 

делдалдар арқылы сату - продажа через посредников 
делдалдар желісі арқылы сату - продажа через сеть 
посредников 

делдалдар нарығы - рынок посредников 

делдалдар синдикаты, маклерлер синдикаты - 
синдикат маклеров 

делдалдарға тапсырыстың тепе-теңдігі - паритет 
заказов брокерам 

делдалдардан босату - освобождение от посредников 
делдалдарсыз сату - продажа без посредников 
делдалдарсыз сауда - торговля без посредников 
делдалдары жоқ нарық - рынок без посредников 
делдалды тарту - привлечение посредника 
делдалдық - посредничество 
делдалдық борыш - посреднический долг 
делдалдық желі, брокерлік желі - линия брокерская 
делдалдық келісімшарттар - посреднические 
контракты 

делдалдық кеңсе, брокерлік кеңсе - контора брокерская 
делдалдық комиссия, брокерлік комиссия - комиссия 
брокерская 

делдалдық кредит - посреднический кредит 
делдалдық қызмет - брокерский сервис
делдалдық қызмет көрсету, брокерлік қызмет көрсету 

- обслуживание брокерское 
делдалдық қызмет, брокерлік қызмет - деятельность 
брокерская, деятельность посредническая

делдалдық қызметтер көрсету, көрсетілетін 
делдалдық қызметтер - посреднические услуги

делдалдық лимит, брокерлік лимит - лимит 
брокерский 

делдалдық мəміле, брокерлік мəміле - сделка 
посредническая, сделка брокерская

делдалдық нарық - посреднический рынок 
делдалдық несие, брокерлік несие - ссуда брокерская 
делдалдық операциялар - посреднические операции 
делдалдық операциялармен айналысу - заниматься 
посредническими операциями 

делдалдық өкілдік, брокерлер өкілдігі - 
представительство брокерское 

делдалдық палата, брокерлік палата - палата 
брокерская 

делдалдық сату, брокерлік сату - продажа 
посредническая 

делдалдық секция, брокерлік секция - секция 
брокерская 

делдалдық сыртқы сауда фирмалары - 
посреднические внешнеторговые фирмы 

делдалдық тапсырмасы - поручение посредничества 
делдалдық туралы шарт - договор о посредничестве 
делдалдық үшін сияпат - куртаж за посредничество 
делдалдық ұйым - организация посредническая 
делдалдық ұйымдарды сертификаттау - сертификация 
посреднических организаций 

делдалдық фирма - посредническая фирма 
делдалдық фирма хабарламасы - уведомление 
брокерской фирмы 

делдалдық фирманың орталық кеңсесі - центральный 
офис брокерской фирмы 

делдалдық шарт - договор брокерский 
делдалдық шегерім, брокердің шегеруі - скидка 
брокерская 
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делдалдық шот, брокерлік шот - счет брокерский 
делдалдық шығыс, брокерлік шығыс - расходы 
брокерские 

делдалдық іс, брокерлік іс - дело брокерское 
делдалдың комиссиялық сыйақысы - комиссионные 
посредника 

делдалдың көмекшісі - помощник брокера 
делдалдың құқықтары - права посредника 
делдалдың полиске құқығы, брокердің полиске 
құқығы - право брокера на полис 

делдалдың үстеме бағасы, брокердің үстеме бағасы - 
наценка брокера 

делдалсыз сатылатын - продаваемый без посредников 
делдалсыз сатып алу - покупка без посредника 
делегат - делегат 
делегаттық билет - делегатский билет 
делегация - делегация
делегация мүшесі - член делегации 
делегацияға қосып іссапарға жіберілген қызметші - 
служащий, прикомандированный к делегации

деликт - деликт 
делькредере ескертпесі - оговорка делькредере 
делькредере сақтандыру - страхование делькредере 
делькредере үшін төленетін сыйақы - вознаграждение 
за делькредере 

дельта коэффициенті - коэффициент дельта 
дельта, айырма - дельта 
демагог - демагог
демагогия, сөзуарлық - демагогия 
демалыс; босату, жіберу - отпуск 
демалыс жəрдемақысы - выходное пособие 
демалыс күні - выходной день 
демалысақы - отпускные 
демалысқа арналған сақтық қор - резерв на отпуск 
демалысқа шыққанын растайтын куəлік - 
увольнительное свидетельство 

демалыстан кері шақырып алу - отозвать из отпуска
демарш - демарш
демерредж калькуляциясы - калькуляция демерреджа 
демерредж өндіріп алу - взыскание демерреджа 
демеу, қолдау - поддержка
демеуқаржы - дотация
демеуқаржы беру - дотирование, давать дотацию 
демеуқаржының нəтижелілігі - эффективность  
дотаций 

демеуші, мияткер - спонсор 
демеушілік, мияткерлік - спонсирование, спонсорство
демеушілік көмек - спонсорская помощь 
демиркуризация - демиркуризация
демократ, халықшыл, бұқарашыл - демократ 
демократия - демократия
демократияландыру - демократизация 
демонетизация, мəнетсіздендіру - демонетизация 
демонстрация - демонстрация 
демпинг - демпинг 
демпингіге қарсы заңнама - законодательство 
антидемпинговое 

демпингіге қарсы кодекс - кодекс антидемпинговый 

демпингіге қарсы реттеу - регулирование 
антидемпинговое 

демпингіге қарсы саясат - политика антидемпинговая 
демпингіге қарсы тəртіптерді қолдану - применение 
антидемпинговых процедур 

демпингіге қарсы тексеру рəсімі - процедура 
антидемпингового расследования 

демпингіге қарсы шаралар - меры антидемпинговые 
демпингіге қарсы ықпалшаралар - санкции 
антидемпинговые 

демпингілік айырым - разность демпинговая 
демпингілік баға - демпинговая цена 
демпингілік баға бойынша жеткізілім - поставки по 
демпинговым ценам 

демпингілік жеткізілім - поставки демпинговые 
демпингілік маржа - маржа демпинговая 
демпингілік сату - продажа демпинговая 
демпингілік саясат - политика демпинговая 
демпингіні теңгерімдеу - сбалансирование демпинга 
демпингіні тоқтату - прекращение демпинга 
дене еңбегі - физический труд 
деноминация, ірілендіру - деноминация 
деноминациялық (атаулы) құн - деноминационная 
стоимость 

денонсация туралы хат, денонстау туралы хат - 
письмо о денонсации 

денсаулық сақтау - здравоохранение 
денсаулық сақтауға құқық - право на охрану здоровья 
денсаулық сақтау мекемесі - учреждение 
здравохранения 

денситометр - денситометр
деңгей, саты, дəреже - ступень, уровень
деңгейді анықтау - определение уровня 
деңгейлес айырма - горизонтальная разница 
деңгейлес аудит - горизонтальный аудит 
деңгейлес инвестициялау - горизонтальное 
инвестирование 

деңгейлес қозғалыс - горизонтальное движение 
деңгейлес қызмет бабымен жылжу - горизонтальное 
движение по службе 

деңгейлес маркетинг аудиті - горизонтальный аудит 
маркетинга 

деңгейлес маркетингілік жүйе - горизонтальная 
маркетинговая система 

деңгейлес тексеріс - горизонтальная ревизия 
департамент - департамент
депо, қойма, сақтаулы қор - депо 
депо қосалқы шот - субсчет депо 
депо шот - депо счет, счет депо
депо шот операторы - оператор счета депо 
депо шоттар картотекасы - картотека счетов депо 
депо шоты шарты - договор счета депо 
депозит, салым - депозит 
депозит алушы - получатель депозитов 
депозит бойынша міндеттеме - обязательство по 
депозиту 

депозит бойынша нарықтық мөлшерлеме - рыночные 
ставки по депозитам 
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депозит бойынша төлемақы - выплата по депозиту 
депозит жарнасы туралы қолхат - расписка о взносе 
депозита 

депозит жинаушы - собиратель депозитов 
депозит мөлшерлемесі - ставка депозитная 
депозит санаты - категория депозита 
депозит сейфі - сейф депозитный 
депозит тарту, депозитті жұмылдыру - привлечение 
депозитов 

депозит түрі - вид депозита 
депозитарий - депозитарий
депозитарий аралық депо шот - междепозитарный счет 
депо 

депозитарий аралық қарым-қатынас - 
междепозитарные отношения 

депозитарий көрсететін қызметтер, депозитарийдің 
қызметтер көрсетуі - услуги депозитария 

депозитарийде сақтау үшін төлемақы - плата за 
хранение в депозитарии 

депозитарийді басқару - управление депозитарием 
депозитарийдің жауапкершілігі - ответственность 
депозитария 

депозитарийдің міндеті - обязанность депозитария 
депозитарийдің операциялық журналы - 
операционный журнал депозитария 

депозитарийдің реттемесі - регламент депозитария 
депозитарийлік жүйе - депозитарная система 
депозитарийлік қолхаттарды айналысқа шығару - 
эмитирование депозитарных расписок 

депозитарийлік қызмет - деятельность депозитарная 
депозитарийлік қызмет объектісі - объект 
депозитарной деятельности 

депозитарийлік операцияларға қатысушылар - 
участники депозитарных операций 

депозитарийлік операцияның орындалуы туралы 
есептеме - отчет об исполнении депозитарной 
операции 

депозитарий-мемлекет - государство-депозитарий 
депозитарлық атқарым - функция депозитарная 
депозитарлық есеп материалдары - материалы 
депозитарного учета 

депозитарлық жүйе - система депозитарная 
депозитарлық келісім - депозитарное соглашение 
депозитарлық қолхат, депозитарийлік қолхат - 
депозитарная расписка 

депозитарлық қолхаттар нарығы - рынок 
депозитарных расписок 

депозитарлық қызмет - депозитарная деятельность 
депозитарлық қызмет көрсету - обслуживание 
депозитарное 

депозитарлық қызметтер көрсету - услуги 
депозитарные 

депозитарлық операциялар - депозитарные     
операции 

депозитарлық орталық - центр депозитарный 
депозитарлық сақтау - хранение депозитарное 
депозитарлық шарт - депозитарный договор 
депозитивтік мөлшер - норма депозитивная 

депозитке ақша қабылдау - принимать деньги на 
депозит 

депозитке ақша салу - внесение денег на депозит 
депозитке қабылдау - принятие на депозит 
депозитке салым - вклад на депозит 
депозиттегі ақша - деньги на депозите 
депозиттелген - депонированный 
депозиттелген аккредитив - депонированный 
аккредитив 

депозиттелген ақша - депонированные деньги 
депозиттелген ақшалай қаражат - депонированные 
денежные средства 

депозиттелген бағалы қағаздар - депонированные 
ценные бумаги 

депозиттелген вексель - депонированный вексель 
депозиттелген құндылықтарды сақтау орны - 
хранилище депонированных ценностей 

депозиттелген сома - депонированная сумма 
депозиттен ақша алу - снятие денег с депозита, снимать 
деньги с депозита

депозиттен ақша аудару - перечисление денег с 
депозита 

депозиттер айналымдылығының жылдамдығы - 
скорость оборачиваемости депозитов 

депозиттер бойынша барынша көп пайыздық 
мөлшерлемелер - максимальные процентные ставки 
по депозитам 

депозиттер бойынша əкімшілік пайыздық 
мөлшерлемелер - административные процентные 
ставки по депозитам 

депозиттер бойынша есеп-қисап - отчетность по 
депозитам 

депозиттер бойынша міндеттемелер - обязательства по 
депозитам 

депозиттер бойынша мөлшерлеме - ставка по 
депозитам 

депозиттер бойынша мөлшерлемеге қойылатын 
жоғарғы шек - потолок на ставки по депозитам 

депозиттер бойынша пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка по депозитам 

депозиттер жасау - создание депозитов 
депозиттер жиынтығының қолма-қол ақшаға 
қатынасы - отношение суммы депозитов к 
наличности 

депозиттер кепілдігінің бағдарламасы - программа 
гарантии депозитов 

депозиттер кітабы - книга депозитов 
депозиттер сомасының қолма-қол ақша сомасына 
қатынасы - отношение суммы депозитов к сумме 
наличности 

депозиттер тартуды қамтамасыз ету - обеспечивать 
привлечение депозитов 

депозиттер тізбесі - перечень депозитов 
депозиттер шоты - счет депозитов 
депозиттерді алу - изъятие депозитов 
депозиттерді бақылау жүйесі - система контроля за 
депозитами 

депозиттерді есепке алу кітабы - книга учета депозитов 
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депозиттерді қабылдау - принимать депозиты 
депозиттерді қабылдау атқарымы - функция приема 
депозитов 

депозиттерді қабылдауға тыйым салу - запрещение 
приема депозитов 

депозиттерді қорғау қоры - фонд защиты депозитов 
депозиттерді сақтандыру - страхование депозитов 
депозиттерді сақтандыру бағдарламасы - программа 
страхования депозитов 

депозиттерді сақтандыру қоры - фонд страхования 
депозитов 

депозиттерді сақтандыру құны - стоимость 
страхования депозитов 

депозиттерді сақтандыру өтелімі - страховое покрытие 
депозитов 

депозиттерді сақтандыру тəсімі - схема страхования 
депозитов 

депозиттерді сатудың пайыздық мөлшерлемелері - 
процентные ставки продажи депозитов 

депозиттерді тексеру мен сұрыптау үшін жасалған 
машина - машина для проверки и сортировки 
депозитов 

депозиттерді түнгі қабылдау - ночной прием депозитов 
депозиттерді шоғырландыру - аккумуляция депозитов 
депозиттердің айналымдылығы - оборачиваемость 
депозитов 

депозиттердің кетісі - отток депозитов 
депозиттердің сақтық қорларын талап ету - 
требование резервов депозитов 

депозиттердің тартылуын қамтамасыз ету - 
обеспечить привлечение депозитов 

депозиттеу, депозитке салу, сақтауға беру, аманаттау, 
салым салу - депонирование, депонировать

депозиттеу туралы келісім - соглашение о 
депонировании 

депозитті жабу - закрывать депозит 
депозитті жұмылдыру - мобилизация депозитов 
депозитті қайтару - возврат депозита 
депозитті қайтарып алу - отзыв депозита 
депозитті мерзімінен бұрын алғаны үшін айыппұл - 
штраф за досрочное изъятие депозита 

депозитті толықтырушы - пополняющий депозит 
депозитті төлем - платеж с депозитом 
депозиттік ақша - депозитные деньги 
депозиттік банк - депозитный банк 
депозиттік банк шоты - депозитный банковский       
счет 

депозиттік бланк - депозитный бланк 
депозиттік валюта - депозитная валюта 
депозиттік валюталық операциялар - депозитные 
валютные операции 

депозиттік варрант - депозитный варрант 
депозиттік жүйе - система депозитная 
депозиттік индоссамент - депозитный индоссамент 
депозиттік институттар - депозитные институты 
депозиттік касса - депозитная касса 
депозиттік кітапша - депозитная книжка 
депозиттік қолхат - депозитная расписка 

депозиттік қолхаттар шығару - выпуск депозитных 
расписок 

депозиттік қор - база депозитная 
депозиттік куəлік - депозитное свидетельство 
депозиттік маржа - маржа депозитная 
депозиттік мекеме - депозитное учреждение 
депозиттік мекемелерді қайта реттеу бойынша - по 
дерегулированию депозитных учреждений 

депозиттік мəміле - депозитная сделка 
депозиттік мультипликатор - мультипликатор 
депозитный 

депозиттік операциялар - депозитные операции 
депозиттік орнын толтыру - покрытие депозитное 
депозиттік пайыздық мөлшерлеме - депозитная 
процентная ставка 

депозиттік ресурстар - депозитные ресурсы 
депозиттік сақтандыру қоры - фонд депозитного 
страхования 

депозиттік сақтау орны - хранилище депозитное 
депозиттік салық сертификаты - налоговый 
депозитный сертификат 

депозиттік салым - вклад депозитный 
депозиттік сертификат - депозитный сертификат 
депозиттік сертификат мөлшерлемесі - ставка 
депозитного сертификата 

депозиттік сертификат шоты - счет депозитного 
сертификата 

депозиттік сертификаттар нарығы - рынок 
депозитных сертификатов 

депозиттік сертификаттың деректемелері - реквизиты 
депозитного сертификата 

депозиттік сыйлықақы - депозитная премия 
депозиттік талдау - депозитный анализ 
депозиттік түбіртек - квитанция депозитная 
депозиттік шарт - депозитный договор 
депозиттік шот - депозитный счет 
депозиттік шот əдісі - метод депозитного счета 
депозиттік шоттағы қалдық - остаток на депозитном 
счете 

депозиттік шоттағы орташа қалдық - средний остаток 
на депозитном счете 

депозиттік шоттан көшірім - выписка из депозитного 
счета 

депозиттік шоттар бойынша барынша жоғары 
пайыздық мөлшерлеме - максимальные процентные 
ставки по депозитным счетам 

депозиттік шоттардағы қаражат - средства на 
депозитных счетах 

депозиттік шоттың жайы туралы үзінді көшірме - 
выписка о состоянии депозитного счета 

депозиттік экспансия - депозитная экспансия 
депозиттік-мүлік шоты - счет депозитно-
имущественный 

депозиттік-мүліктік шоттар - депозитно-
имущественные счета 

депозиттің ашылуы - открытие депозита 
депозиттің бастапқы мерзімі - первоначальный срок 
депозита 
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депозиттің қолданылу мерзімі - срок депозита 
депозит-чек эмиссиясы, депозит-чек шығару - 
эмиссия депозитно-чековая 

депонент, депозит салушы - депонент 
депоненттер картотекасы - картотека депонентов 
депоненттердің дербес шоттар кітабы - книга лицевых 
счетов депонентов 

депорт - депорт 
депорт бойынша операциялар - операции по депорту 
депорттық мəміле - депортная сделка 
депрессия, кері кету, тоқырау - депрессия 
депутат - депутат 
депутаттар палатасы - палата депутатов 
депутатты кері шақырып алу - отзыв депутата 
депутаттық иммунитет - иммунитет депутатский
депутаттық кеңес - депутатский совет 
депутаттық мандат - депутатский мандат 
депутаттық сауал, депутаттық сұрау салу - 
депутатский запрос 

депутаттыққа кандидат - кандидат в депутаты 
дербес айлықақы - оклад персональный 
дербес акция - персональная акция 
дербес банктер жүйесі - система самостоятельных 
банков 

дербес бюджет - бюджет самостоятельный, автономный 
бюджет

дербес депо шот - лицевой счет депо 
дербес деректер - персональные данные 
дербес деректерді иеленуші - владелец персональных 
данных 

дербес жауапкершілік - ответственность персональная 
дербес жауапкершілік негізінде есеп беру - отчет на 
основе персональной ответственности 

дербес жауапкершілік негізіндегі есеп - учет на основе 
персональной ответственности 

дербес, жеке карточка - карточка личная 
дербес заңды тұлға - самостоятельное юридическое 
лицо 

дербес инвестиция - автономные инвестиции 
дербес іс - дело персональное
дербес іс, жеке ісқағазы - личное дело 
дербес қамтамасыз етілетін несие - ссуда с 
персональным обеспечением 

дербес қаржы есебі (есептемесі) - персональный 
финансовый отчет 

дербес қаржылық жоспарлау - персональное 
финансовое планирование 

дербес қарыз, арнаулы қарыз - персональный заем 
дербес қарыз, атаулы қарыз - заем персональный 
дербес кіріс-шығыс кассасы - автономная приходно-
расходная касса 

дербес клиент - персональный клиент 
дербес компьютер - персональный компьютер (ПК) 
дербес құндылық - самостоятельная ценность 
дербес пошта жəшігі, жеке пошта жəшігі - 
индивидуальный почтовый ящик

дербес салықтық жоспарлау, салықты дербес 
жоспарлау - персональное налоговое планирование 

дербес салым - персональный вклад 
дербес сəйкестендіру нөмірі (ДСН) - персональный 
идентификационный номер (ПИН) 

дербес тариф - автономный тариф
дербес теңгерім - самостоятельный баланс 
дербес теңгерімде тұрған бөлімше - подразделение, 
находящееся на самостоятельном балансе 

дербес теңгерімдегі бөлімше - подразделение на 
самостоятельном балансе 

дербес теңгерімді шаруашылық бірлігі - хозяйственная 
единица с самостоятельным балансом 

дербес шаруашылық, шаруашылық бірлік - 
хозяйственная единица 

дербес шот, атаулы шот, тұлғалық шот - персональный 
счет, лицевой счет, самостоятельный счет

дербес шот карточкасы - карточка лицевого счета 
дербес шотсыз контокоррент - контокоррент без 
лицевых счетов 

дербес шоттан үзінді көшірме - выписка с (из) лицевого 
счета 

дербес шотты жабу - закрытие лицевого счета 
дербестендірілген əлеуметтік жеңілдіктер - 
персонифицированные социальные льготы 

дербестендірілген есеп - персонифицированный учет 
дербестендірілген тауар траттасы - 
персонифицированная товарная тратта 

дербестендірілген шот - персонифицированный счет 
дербестендіру - персонификация 
дербестік - самостоятельность 
дерекке негізделген ақпараттық іздеу жүйесі - 
фактографическая информационно-поисковая    
система

дереккөз базасы - база источниковая
дереккөздің растығы - достоверность источника 
дереккөз қоры - источниковая база 
дерекқор, деректер қоры - база данных
дерекнама, дереккөз - источник 
дерексөздік - тезаурус
деректану - источниковедение 
деректанушылық сын - источниковедческая критика
деректемелер құрамы - состав реквизитов
деректер - данные
деректер алмасу жүйесі - система обмена данными 
деректер беру - выдача данных, предоставление данных
деректер жазбасы - запись данных 
деректер жинақталымы, деректер жиынтығы - набор 
данных 

деректер жинақтамасы - сводка данных 
деректер жинау - сбор данных 
деректер жинау жүйесі - система сбора данных 
деректер кестесі - таблица данных 
деректер қоры - банк данных 
деректер қорымен тікелей байланыс - прямая связь с 
банком данных 

деректер қорын басқару жүйесі - система управления 
базами данных 

деректер қорының техникалық құралдары - 
технические средства банка данных 
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деректер қорының тілдік құралдары - языковые 
средства банка данных 

деректер көзі - источник данных 
деректер мұрағаты - архив данных
деректер пакеті - пакет данных 
деректер сипаты - характер данных 
деректер таратушы - носитель данных 
деректер теңгерімі - баланс данных 
деректер ұсыну - представление данных 
деректер файлы - файл данных 
деректердегі қате - ошибка в данных 
деректерді автоматты өңдеу жүйесі - система 
автоматической обработки данных 

деректерді автоматты түрде өңдеу - 
автоматизированная обработка данных 

деректерді алмау - неполучение данных 
деректерді бағалау - оценка данных 
деректерді беру арнасы - канал передачи данных
деректерді беру жылдамдығы - скорость передачи 
данных 

деректерді берудегі қате - ошибка в передаче данных 
деректерді берудің спутниктік жүйесі - спутниковая 
система передачи данных 

деректерді енгізу - ввод данных 
деректерді жаңарту - обновление данных 
деректерді жариялау - опубликование данных
деректерді жедел өңдеу - оперативная обработка данных 
деректерді жинақтау - накопление данных 
деректерді іріктеп өңдеу - выборочная разработка 
данных 

деректерді қайта құру - преобразование данных 
деректерді кодтау - кодирование данных 
деректерді орталыққа дəлдеу - центрирование данных 
деректерді өңдеу - обработка данных
деректерді өңдеу жүйесі - система обработки данных 
деректерді өңдеу орталығы - центр обработки данных 
деректерді өңдеу үдерісі - процесс обработки данных 
деректерді өңдеуге арналған машина - машина для 
обработки данных 

деректерді өңдеудегі рəсім - процедура в обработке 
данных 

деректерді сақтау - хранение данных 
деректерді салғастыру - сопоставление данных 
деректерді салыстыру - сравнение данных 
деректерді сипаттау тілі - язык описания данных 
деректерді сұрыптау - сортировка данных 
деректерді табыстау - передача данных 
деректерді табыстау жүйесі - система передачи данных 
деректерді тапсырудың корпоративтік жүйесі - 
корпоративная система передачи данных 

деректерді тексеру - проверка данных 
деректерді тіркеуші - регистратор данных 
деректерді түсіндірудегі қате - ошибка в интерпретации 
данных 

деректерді ұқсатып өңдеу тілі - язык манипулирования 
данными 

деректерді электрондық өңдеу - электронная обработка 
данных 

деректердің бағыныстылық базасы - база данных 
иерархическая

деректердің жетіспеушілігі - недостаток данных 
деректердің кем жиналуы, деректердің жетімсіздігі - 
недобор данных 

деректердің сенімді берілуі - надежность передачи 
данных 

деректердің сенімділігі - надежность данных 
деректердің технологиялық қоры, технологиялық 
деректер қоры - технологическая база данных 

деректі ескерткіш - памятник документальный
деректі жарияланым - документальная публикация 
деректі фильм, құжатты фильм - фильм 
документальный 

дереу ақысы төленетін операция - операция с 
немедленной оплатой 

дереу жеткізілетін сату - продажа с немедленной 
поставкой 

дереу жеткізу - доставка немедленная 
дереу қолма-қол ақшамен төленетін төлем - 
немедленный платеж наличными 

дереу қолма-қол ақшамен төлеу - немедленная оплата 
наличными 

“дереу орындалсын немесе күші жойылсын” деген 
тапсырма - поручение “немедленно исполнить или 
аннулировать” 

дереу төленетін - немедленно оплачиваемый 
дереу төленетін инкассо нысаны - форма инкассо с 
немедленной оплатой 

дереу төленетін төлем - немедленный платеж 
дереу төленетін төлемақы - немедленные выплаты 
дереу төлеу - платить немедленно 
держава, ірі мемлекет - держава
дериватив - деривативы 
деривативтер нарығы, мерзімді нарық, мерзімді 
мəмілелер нарығы - рынок деривативов 

дериваттармен (туынды бағалы қағаздармен) 
жасалатын операциялар - операции с дериватами 

дер кезінде төлеу - платеж своевременный 
десант - десант
десерт - десерт
детаксация, кері таксалау - детаксация 
детектив - детектив
детерминизм - детерминизм
детонатор - детонатор
дефиниция, түсіндірме (анықтау, түсіндіру, байымдау) 

- дефиниция 
дефлятор - дефлятор 
дефлятор арқылы есеп айырысу - расчет через 
дефлятор 

дефляторлау, құнсыздану - дефлирование / 
дефлятирование 

дефляция - дефляция 
дефляциялық алшақтық - разрыв дефляционный 
дефляциялық саясат, құнсыздандыру саясаты - 
дефляционная политика 

дефляциялық шаралар - меры дефляционные 
дефолт - дефолт 
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деформация - деформация
джеккет - джеккет
диагностика - диагностика
диаграмма - диаграмма 
диазография - диазография
диазоқосылыс - диазосоединение
диазотипия - диазотипия
диалект (жергілікті тіл) - диалект 
диалектика - диалектика
диалог, үнқатысу - диалог 
диапазон, ауқым, өріс, ая - диапазон 
диапозитив - диапозитив
диаскоп - диаскоп
диаспора - диаспора
диафильм - диафильм
диверсия - диверсия
дивиденд, үлесақы, үлеспайда - дивиденд 
дивиденд алуға куəлік - свидетельство на получение 
дивиденда 

дивиденд алуға құқық - право на получение дивиденда 
дивиденд алуға құқық беретін сертификат - 
сертификат, дающий право на получение дивиденда 

дивиденд алушы - получатель дивиденда 
дивиденд белгілеу - устанавливать дивиденд 
дивиденд бойынша берешек - задолженность по 
дивидендам 

дивиденд бойынша табыс - доход по дивидендам 
дивиденд деңгейін қолдауға арналған сақтық қор - 
резерв для поддержания уровня дивиденда 

дивиденд деңгейін теңестіруге арналған сақтық қор - 
резерв для выравнивания уровня дивиденда 

дивиденд жарияланған күн - день объявления 
дивиденда 

дивиденд жиыны - масса дивиденда 
дивиденд мөлшері - размер дивиденда 
дивиденд мөлшерлемесі - ставка дивиденда 
дивиденд нормасы - норма дивидендов 
дивиденд пен пайыз төлеуге арналған сақтық қор - 
резерв для выплаты дивидендов и процентов 

дивиденд санағы, дивидендтік санақ - дивидендная 
перепись 

дивиденд сомасын шектеу - ограничение суммы 
дивиденда 

дивиденд төлеу - выплата дивиденда, уплачивать 
дивиденд

дивиденд төлеу бойынша берешек - задолженность по 
выплате дивидендов 

дивиденд төлеу кепілдігі - гарантия выплаты 
дивидендов 

дивиденд төлеу кестесі - расписание выплаты 
дивидендов 

дивиденд төлеу күні - дата выплаты дивиденда 
дивиденд төлеу тəртібі - порядок выплаты     
дивидендов 

дивиденд төлеу туралы жариялау - объявлять о 
выплате дивиденда 

дивиденд төлеуге арналған сақтық қор - резервный 
фонд для выплаты дивидендов 

дивиденд төлеуге арналған чек - чек на выплату 
дивиденда 

дивиденд төлеуге арналған шот - счет на выплату 
дивиденда 

дивидендке қатысатын артықшылықты акция - 
привилегированная акция с участием в дивидендах 

дивидендке құқық - право на дивиденд 
дивидендке құқықтың болуы - иметь право на 
дивиденды 

дивидендке салынатын салық - налог на дивиденды 
дивидендпен сауда жасау - торговля дивидендами 
дивидендсіз акциялар - акции без дивиденда 
дивидендтер ағыны - поток дивидендов 
дивидендтер бойынша орнын толтыру - покрытие по 
дивидендам 

дивидендтер түріндегі табыс - доход в форме 
дивидендов 

дивидендтер шоты - счет дивидендов 
дивидендтерге қатысты префакция - префакция в 
отношении дивидендов 

дивидендтерді аудару - перевод дивидендов 
дивидендтерді бөлу, дивидендтерді үлестіру - 
распределение дивидендов 

дивидендтерді бөлуге қатыспаушы - не участвующий в 
распределении дивидендов 

дивидендтерді қайта инвестициялау жоспарлары - 
планы реинвестирования дивидендов 

дивидендтерді сату - продажа дивидендов 
дивидендтерді төлеу туралы хабарландыру - 
объявление о выплате дивидендов 

дивидендтерді төлеуге қойылатын шектеу - 
ограничение на выплату дивидендов 

дивидендтердің кері инвестициялық жоспары - 
реинвестиционный план дивидендов 

дивидендтердің мөлшерін шектеу - ограничение 
размера дивидендов 

дивидендтердің пайдалылығы - рентабельность 
дивидендов 

дивидендтердің сипаттамасы - характеристика 
дивидендов 

дивидендтердің үзілуі - отрыв дивидендов 
“дивидендті”, “дивиденді бар” - “с дивидендом” 
дивидендті енгізе отырып - с включением дивиденда 
дивидендті жариялау - объявить дивиденд 
дивидендті қайта инвестициялау - реинвестирование 
дивидендов 

“дивидендті” немесе “дивидендсіз” - “с дивидендом” 
или “без дивиденда” 

дивиденді ауыспалы кəдуілгі акциялар - 
обыкновенные акции с переменным дивидендом 

дивиденді тіркелген кəдімгі акциялар - обычные 
акции с фиксированным дивидендом 

дивидендті өткізу - пропуск дивидендов 
дивидендті талап етуден бас тарту - отказ от 
требования дивиденда 

дивидендті төлемеу - невыплата дивидендов 
дивидендтік арбитраж - арбитраж дивидендный 
дивидендтік қамтамасыз ету - дивидендное обеспечение 
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дивидендтік купон - дивидендный купон 
дивидендтік мандат - мандат дивидендный 
дивидендтік өтем - дивидендное покрытие 
дивидендтік санақ - перепись дивидендная 
дивидендтік саясат - дивидендная политика 
дивидендтік табыс - дивидендный доход 
дивидендтік талаптар - дивидендные требования 
дивидендтік түсім - дивидендный выход 
дивидендтік чек - дивидендный чек 
дивидендтің бағамға қатынасы - отношение дивиденда 
к курсу 

дивидендтің қайта оралуы - репатриация      
дивидендов 

дивидендтің қорлануы көзделмейтін - не 
предусматривающий накопление дивиденда 

дивидендтің өтемі - покрытие дивиденда 
дивидендтің табыстылығы деңгейі - уровень 
доходности дивидендов 

дизайн, əрленім - дизайн 
диктат - диктат
диктатор - диктатор
диктаторлық, үстемшілдік - диктаторство  
диктатура - диктатура
диктор - диктор 
диктофон - диктофон 
дилемма - дилемма 
дилер, делдал - дилер 
дилер аралық нарық - рынок междилерский 
дилердің бағадан шегеруі - дилерская скидка с цены 
дилердің үстеме бағасы - наценка дилера 
дилердің шегерімі, дилерлік шегерім - дилерская 
скидка 

дилерлердің пікірін сұрау - опрос дилеров 
дилерлердің теңдестірілген шоты - сбалансированный 
счет дилеров 

дилерлік жарнама - реклама дилерская 
дилерлік желі - сеть дилерская 
дилерлік қызмет - дилерская деятельность 
дилерлік міндеттеме - обязательство дилерское 
дилерлік несие - дилерский кредит 
дилерлік операциялар - операции дилерские 
дилерлік өтінім - дилерская заявка 
дилерлік фирма - дилерская фирма 
дилерлік шегерім - скидка дилерская 
дилетант, дəлдүріш, дүмше - дилетант 
дилетанттық, дəлдүріштік - дилетантство
дилинг - дилинг 
дилингілік операциялар - операции дилинговые 
дилингілік орталық - центр дилинговый 
“диллон раунд” - “диллон раунд” 
дилюция - дилюция 
динамит - динамит
диплом (білімі туралы куəлік) - диплом 
дипломат, мəмілегер - дипломат
дипломатика, мəмілегерлік - дипломатика
дипломатиялық - дипломатический 
дипломатиялық иммунитет - иммунитет 
дипломатический

дипломатиялық курьер, дипломатиялық шабарман - 
дипломатический курьер

дипломатиялық нота - нота дипломатическая 
дипломатиялық пошта - дипломатическая почта
дипломатиялық сағдиян - дипломатическая вализа
директива, басшылық нұсқау, бағыттама - директива 
директивалар белгілеу - установление директив 
директиваларды басшылыққа алу - следование 
директивам 

директивалық жоспар - план директивный 
директивалық жоспарлау - планирование директивное 
директивалық құжат - документ директивный 
директивалық несиелендіру бағдарламасы - 
директивная программа кредитования 

директивалық нұсқау - директивное указание
директивалық орган - орган директивный 
директивалық хат - директивное письмо
директ мейл - директ мейл
директор - директор 
директор қоры - фонд директора 
директорат, директорлар алқасы - директорат 
директордың бағалауы - оценка директорская 
директордың міндетін атқарушы - исполняющий 
обязанности директора 

директордың орынбасары - заместитель директора 
директорлар басқармасының есеп беруі - отчет 
правления директоров 

директорлар кеңесі - совет директоров, совещание 
директоров

директорлар кеңесінің есеп беруі - отчет совета 
директоров 

директорлар кеңесінің төрағасы - председатель совета 
директоров 

директорлық корпустың пікірін сұрау - опрос 
директорского корпуса 

дирекция - дирекция 
дирижизм - дирижизм 
дисажио - дисажио 
дисинфляция - дисинфляция 
диск - диск 
дискаунт - дискаунт 
дискаунтер - дискаунтер 
дискета - дискета 
дисконт, есеп; шегеріс - дисконт 
дисконт бойынша операциялар - операции по дисконту 
дисконт есебі - расчет дисконта 
дисконт (есеп) мөлшерлемесі - ставка дисконта, ставка 
дисконтная (учетная) 

дисконт мөлшері - размер дисконта 
дисконт нормасы - норма дисконта 
дисконт өндіріп алу - взыскание дисконта 
дисконт пайызы - процент дисконта 
дисконт сомасы - сумма дисконта 
дисконтталған құн - дисконтированная стоимость 
дисконтталған құн кестесі - таблица дисконтированной 
стоимости 

дисконтталған несие - дисконтированная ссуда 
дисконтталған чек - дисконтированный чек 
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дисконттау - дисконтировать, дисконтирования 
дисконттау, есептеу - дисконтирование 
дисконттау əдісі - метод дисконтирования 
дисконттау бойынша жұмсалған шығыс - расходы по 
дисконтированию 

дисконттау жөніндегі операциялар - операции по 
дисконтированию 

дисконттау кезеңі - период дисконтирования 
дисконттау кестесі - таблица дисконтирования 
дисконттау коэффициенті - коэффициент 
дисконтирования 

дисконттау практикасы - практика дисконтирования 
дисконттау үшін төлемақы - плата за дисконтирование 
дисконттау шарттары - условия дисконтирования 
дисконтты корпорация - дисконтная корпорация 
дисконтты кредит - дисконтный кредит 
дисконттық арбитраж - арбитраж дисконтный 
дисконттық бағалы қағаздар - дисконтные ценные 
бумаги 

дисконттық борыш міндеттемесі, дисконттық 
борышқорлық міндеттеме - дисконтное долговое 
обязательство 

дисконттық валюталық саясат - дисконтная валютная 
политика 

дисконттық делдал, дисконттық брокер - дисконтный 
брокер 

дисконттық депозиттік сертификат - дисконтный 
депозитный сертификат 

дисконттық есеп саясаты - дисконтная учетная 
политика 

дисконттық есептік мөлшерлеме - дисконтная учетная 
ставка 

дисконттық карточка, есептік карточка - дисконтная 
карточка 

дисконттық кредит карточкасы - дисконтная 
кредитная карточка 

дисконттық мөлшерлеме, есептік мөлшерлеме - 
дисконтная ставка 

дисконттық міндеттемелер - дисконтные обязательства 
дисконттық нарық - рынок дисконтный 
дисконттық облигация, есептік облигация - 
дисконтная облигация 

дисконттық сату - продажа дисконтная 
дисконттық саясат - дисконтная политика 
дисконттық шот - дисконтный счет 
дисконтты нарық - дисконтный рынок 
дисконттың нарықтық мөлшерлемесі - рыночная 
ставка дисконта 

дисконттың ресми мөлшерлемесі - официальная ставка 
дисконта 

дисконттың ресми мөлшерлемесін жоғарылату - 
повышать официальную ставку дисконта 

дисконттың ресми мөлшерлемесінің төмендеуі - 
снижение официальной ставки дисконта 

дисконтты облигация - облигация с дисконтом 
дисконтты табыстылық - дисконтная доходность 
дисконтты төлеу - уплата дисконта 
дисконтты шегергенде - за вычетом дисконта 

дисконтшы, есепші - дисконтер 
дискрециялық ақша-несие саясаты - дискреционная 
денежно-кредитная политика 

дискрециялық бұйрық - приказ дискреционный 
дискрециялық жинақ ақша - дискреционные 
сбережения 

дискрециялық ордер - дискреционный ордер 
дискрециялық орталықтар - центры дискреционные 
дискрециялық саясат, илікпелі саясат - политика 
дискреционная 

дискрециялық сенімгерлік, дискрециялық сенім 
қоры - дискреционный траст 

дискрециялық тапсырма, өз қалауынша шешу 
тапсырмасы - поручение дискреционное 

дискрециялық тапсырыс - дискреционный заказ 
дискрециялық шот - дискреционный счет 
дискілі транспортер - дисковый транспортер
дислокация, қоныс аудару - дислокация
диспача туралы ескертпе - оговорка о диспаче 
диспачтан бос - свободно от диспача 
диспаша дайындау - подготовка диспаши 
диспаша жасау - составление диспаши 
диспашаны дауласу - оспаривание диспаши 
диспашаны тіркеу - регистрация диспаши 
диспенсер (қолма-қол ақша беруге арналған автомат) 

- диспенсер 
дисперсия, сейілме, шашыратылма - дисперсия 
диспетчер - диспетчер
диспетчерлеу - диспетчеризация 
дисплей - дисплей 
диспонент - диспонент 
диспоненттеу - диспонирование, диспонировать
диссертант - диссертант 
диссертация - диссертация 
дист - дист 
дисторсия - дисторсия 
дистрибуция - дистрибуция 
дистрибьютерлік желі - сеть дистрибьютерская 
дистрибьютор - дистрибютор 
дистрибьюторлық фирма - фирма дистрибьютерская 
диструбиторлық келісім - соглашение дистрибуторское 
дисчардж - дисчардж 
дифференциал, шегерме ақы - дифференциал 
догма, соқыр сенім, қасандық - догма 
догматизм, сəуегейлік - догматизм 
дозиметрикалық бақылау - дозиметрический контроль
дозиметрикалық бақылау аспаптары - приборы 
дозиметрического контроля

доктрина - доктрина
долбар - наметка
доллар - доллар 
доллар аймағы - долларовая зона 
доллар бағамының көтерілуі - повышение курса 
доллара 

доллар дағдарысы - кризис долларовый 
доллар жетімсіздігі, доллар тапшылығы - долларовый 
голод 

доллар стандарты - долларовый стандарт 
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доллар тепе-теңдігі - паритет доллара (долларовый) 
доллар түріндегі балама - эквивалент в долларах 
доллар түріндегі валюталық босалқы қор - валютный 
запас в долларах 

доллар түріндегі есеп айырысу бойынша қалдық - 
сальдо по расчетам в долларах 

доллар түріндегі қарыз - заем в долларах 
доллар түріндегі облигация - облигация в долларах 
доллар шотындағы қалдық - остаток на долларовых 
счетах 

долларға жасалатын мəміле - сделка за доллары 
долларға жасалатын сауда операциясы - торговая 
операция за доллары 

доллардың ағылып келуі - приток долларов 
доллардың айырбас бағамы - обменный курс доллара 
доллардың бағамы - курс доллара 
доллардың болуы - наличие долларов 
доллардың жетіспеуі - нехватка долларов 
доллардың жоғарылаушы бағамы - повышающийся 
курс доллара 

доллардың жылыстауы - утечка долларов 
доллардың өсе түскен бағамы - растущий курс   
доллара 

доллардың тапшылығы - дефицит долларовый 
доллардың төмендеуші бағамы - понижающийся курс 
доллара 

долларлай жинақ ақша - сбережения долларовые 
долларлай несие, доллар түріндегі несие - ссуда в 
долларовом выражении 

долларландыру - долларизация 
долларлау - долларизировать 
долларлық аймақ - зона долларовая 
долларлық аймаққа кіретін ел - страна, входящая в 
долларовую зону 

долларлық балама - эквивалент долларовый 
долларлық депозит - долларовый депозит 
долларлық молығу - перенасыщение долларовое 
долларлық несие - долларовая ссуда 
долларлық облигация - облигация долларовая 
долларлық пул - пул долларовый 
долларлық түсім - выручка долларовая 
долларлық шот - долларовый счет 
доллармен төленетін аударма вексель - тратта с 
платежом в долларах 

доллармен төлеу - выплата в долларах, плата в 
долларах, платеж в долларах

домалақ арыз - анонимка 
домант - домант 
домат, үйкүшік серіктес - домат 
домен, егелік (жылжымайтын мүлік) - домен 
доминант, басым жақ - доминант 
домицийлі тратта, мекен-жайлы тратта - тратта 
домицилированная 

домицилиант - домицилиант 
домицилиат - домицилиат 
домицилий - домицилий 
домициль - домициль 
домициляция, жүктелім - домициляция 

донор - донор
донор-ел, жəрдемші ел - страна-донор 
достастық - содружество 
достық кепілі - залог дружбы
достық қабылдау - прием дружеский 
достық тратта - тратта дружеская 
достық чек - чек дружеский 
“дөңгелек” үстел - стол “круглый” 
дөңгелектелген баға - округленная цена 
дөңгелектелген сан - число округленное 
дөңгелектелген сома - округленная сумма 
дөңгелектелген цифр - цифра круглая 
дөңгелектелген цифрларда, дөңгелектелген 
цифрлармен - в круглых цифрах 

дөңгелектеу, жинақтау - округлять, округление
дөңгелектеу қатесі - ошибка округления 
ДПО актілерін бекіту - ратификация актов ВПС
ДПО актілерін қайта өңдеу - переработка актов ВПС
ДПО актілерін редакциялық өзгерту - редакционное 
изменения актов ВПС

ДПО актілерін шындап өзгерту - изменение по 
существу актов ВПС

ДПО актілерінің генезисі - генезис актов ВПС
ДПО актілерінің қорытынды хаттамасы - 
заключительный протокол актов ВПС

ДПО басшылығы - руководство ВПС
ДПО басылымы - издание ВПС
ДПО бланкі - бланк ВПС
ДПО бланкілерінің жинағы - сборник бланков ВПС
ДПО бланкісінің баспалық мəтіні - печатный текст 
бланка ВПС

ДПО-ға қосылу - присоединение к ВПС
ДПО-ға мүше ел - страна-член ВПС
ДПО жарғысы - устав ВПС
ДПО жарғысына қосымша хаттама - дополнительный 
протокол к уставу ВПС

ДПО жиналыстарындағы байқаушы (қадағалаушы) - 
наблюдатель на собраниях ВПС

ДПО келісімі - соглашение ВПС
ДПО конгресі - конгресс ВПС
ДПО құжаттамасы - документация ВПС
ДПО құжаты - документ ВПС
ДПО мүшелігіне қабылдау - принятие в члены ВПС
ДПО-ның аңдатпалық актілері - аннотированные акты 
ВПС

ДПО-ның арнаулы қоры - специальный фонд ВПС
ДПО-ның əкімшілік кеңесі - административный совет 
ВПС

ДПО-ның əлеуметтік қоры - социальный фонд ВПС
ДПО-ның жалпы реттемесі - общий регламент ВПС
ДПО-ның жетекшілік шеңбері - круг ведения ВПС
ДПО-ның заңи мəртебесі - юридический статус ВПС
ДПО-ның зейнетақы кассасы - пенсионная касса ВПС
ДПО-ның қайсыбір актісінің кіріспесі - преамбула 
какого-либо акта ВПС

ДПО-ның қаржылық реттемесі - финансовый 
регламент ВПС

ДПО-ның міндетті актілері - обязательные акты ВПС
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ДПО-ның өңірлік кеңесшісі - региональный советник 
ВПС

ДПО-ның өтемақылық қызметі - компенсационная 
служба ВПС

ДПО-ның пошталық зерделеулері жинағы - сборник 
почтовых изучений ВПС

ДПО-ның поштаны пайдалану кеңесі - Совет почтовой 
эксплуатации ВПС

ДПО-ның тұрақты күзеттері - постоянные охраны 
ВПС

ДПО-ның уағдаласушы тарабы - договаривающая 
сторона ВПС

ДПО органдарының ішкі реттемелері - внутренние 
регламенты органов впс 

ДПО тізілімі - каталог ВПС
ДПО халықаралық бюросы - международное бюро 
ВПС 

драфт - драфт 
думан, фестиваль - фестиваль
дұрыс мағына, мəн - здравый смысл 
дұрыс тұжырым - вывод правильный 
дұрыс шешім, сыпайы шешім - решение корректное
дұрыстық, растық - достоверность, правильность
дұшпан, қас - недруг
дұшпандықпен жұтылу, дұшпандықпен қосып алу - 
поглощение враждебное 

дұшпандықпен қосып алуға əрекеттену - попытка 
враждебного поглощения 

дүкеннің несие карточкасы - магазинная кредитная 
карточка 

дүлей апат жағдайының салдарынан зақымдану 
мүмкіндігі - возможность повреждений в результате 
форс-мажорного обстоятельства

дүлей апат қатері, зілзала қатері - риск стихийного 
бедствия 

дүлей апаттардан сақтандыру - страхование от 
стихийных бедствий 

дүлей күштің əсері - действе непреодолимой силы
дүние, əлем - мироздание
дүниежүзілік - всемирный 
дүниежүзілік ақша, əлемдік ақша - деньги мировые 
дүниежүзілік ақша - всемирные деньги 
дүниежүзілік алтын қоры - мировые запасы золота 
дүниежүзілік алтын нарығы - мировой рынок золота 
дүниежүзілік ауқым - масштаб мировой
Дүниежүзілік банк - Мировой банк 
Дүниежүзілік банк аралық қаржылық телекомму-
никациялар жүйесі (СВИФТ) - система Всемир-
ных межбанковских финансовых телекоммуникаций 
(СВИФТ) 

дүниежүзілік бірыңғай нарықтың ыдырауы - распад 
единого мирового рынка 

дүниежүзілік дағдарыс - мировой кризис 
Дүниежүзілік даму жəне жаңғыру банкі - Мировой 
банк развития и реконструкции (МБРР) 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы - Всемирная 
организация здравохранения (ВОЗ)

дүниежүзілік жəрмеңке - ярмарка всемирная 

дүниежүзілік жүйе - мировая система, всемирная 
система

Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы - Всемирная 
организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

Дүниежүзілік кеден ұйымы - Всемирная таможенная 
организация (ВТО)

дүниежүзілік көрме - выставка всемирная 
дүниежүзілік көрсеткіштер - показатели мировые 
Дүниежүзілік метереологиялық ұйым - Всемирная 
метереологическая организация (ВМО)

дүние жүзілік нарық - рынок всемирный, рынок 
мировой

дүниежүзілік нарықтағы тауашаға дендеп ену - 
проникновение в нишу мирового рынка 

дүниежүзілік нарықты қайта бөлісу - передел 
мирового рынка 

дүниежүзілік несие капиталдары нарығы - мировой 
рынок ссудных капиталов 

дүниежүзілік пошта күні - всемирный день почты
Дүниежүзілік пошта конвенциясы - Всемирная 
почтовая конвенция (ВПК)

Дүниежүзілік пошта конвенциясының атқарушылық 
реттемесі - исполнительный регламент Всемирной 
почтовой конвенции

Дүниежүзілік пошта одағы (ДПО) - Всемирный 
почтовый союз (ВПС)

Дүниежүзілік пошта одағының актілері (ДПО 
актілері) - акты Всемирного почтового союза (акты 
ВПС)

дүниежүзілік сауда - торговля мировая 
Дүниежүзілік сауда ұйымы - Всемирная организация 
торговли (ВОТ)

дүниежүзілік сауданың құлдырауы - упадок мировой 
торговли 

дүниежүзілік стандарттар деңгейінен жоғары болу - 
выше уровня мировых стандартов 

дүниежүзілік сұраныс - спрос мировой 
Дүниежүзілік туризм ұйымы - Всемирная организация 
туризма (ВОТ)

Дүниежүзілік филателияны дамыту қауымдастығы - 
Всемирная ассоциация развития филателии (ВАРФ)

дүниежүзілік шаруашылық - хозяйство всемирное 
дүниежүзілік шаруашылық экономикасы - экономика 
мирового хозяйства 

дүниежүзілік экономика - мировая экономика 
дүниежүзілік экономикаға интеграциялану - 
интеграция в мировую экономику 

дүниежүзілік экономикалық тəртіп - мировой 
экономический порядок 

дүниежүзілік экономиканың ғаламдануы - 
глобализация мировой экономики 

дүниежүзілік экономиканың дағдарысы - кризис 
мировой экономики 

дүние жүзін аумақ жағынан қайта бөлу - 
территориальный передел мира 

дүңгіршек - киоск
дүңгіршекші, дүңгіршек сатушысы - киоскер
дүркін-дүркін аудару - периодическое перечисление 
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дүркін-дүркін болып тұратын экономикалық 
дағдарыс - периодические экономические кризисы 

дүркін-дүркін қайта қаржыландырылатын 
ипотекалық кредит - ипотечный кредит с 
периодическим рефинансированием 

дүркін-дүркін төленетін дивиденд - периодически 
выплачиваемый дивиденд 

дүркін-дүркін төленіп тұратын жарна - периодически 
уплачиваемый взнос 

дүркіндік, кезеңдік - периодический 
дүркіндік ауытқу - колебание периодическое 
дүркіндік баспа басылымдары - периодические 
печатные издания 

дүркіндік есеп-қисап - периодическая отчетность 
дүркіндік кеден мағлұмдамасы - периодическая 
таможенная декларация 

дүркіндік мөлшерлеме - периодическая ставка 
дүркіндік пайыздық лицензиялық аударым - 
периодические процентные лицензионные отчисления 

дүркіндік рəсім - периодические процедуры 
дүркіндік төлем - платежи периодические 
дүркіндік төлемдер бойынша мерзімі ұзартылған шарт 

- отсроченный договор по периодическим выплатам 
дүркінділік, мерзімділік - периодичность 
дүрлікпе - лихорадка 
дүрлікпе сұраныс - спрос ажиотажный 

дүрлікпелі, ұстамалы - лихорадочный 
дыбыс - аудио
дыбысжазба - звукозапись
дыбысжазба аппараты - аппарат звукозаписи
дыбысжазба тілі - язык записи
дыбысталу уақыты - время звучания 
дыбыстандыру - озвучивание
дыбыстық ақпарат - информация звуковая
дыбыстық-бейнелік аппарат - аппарат аудиовизуальная
дыбыстық-бейнелік құжаттама - документация 
аудиовизуальная

дыбыстық-бейнелік құжаттама мұрағаты - архив 
аудиовизуальной документации

дыбыстық жазба - запись граммофонная 
дыбыстық матрица - матрица граммофонная 
дыбыстық түпнұсқа - оригинал граммофонный
дыбысты құжат - документ звуковой 
дыбысхана - фонотека 
діл - менталитет 
діни бірлестік мұрағаты - архив религиозного 
объединения

діни қағида - заповедь 
діни наным - вероисповедание 
діни ілім - вероучение 
“...дің сөз жүзіндегі сенімхаты куəландырылады” - 

“словесная доверенность такого-то удостоверяется”

Е 
ЕАВ (еркін айырбасталымды валюта) - СКВ (свободно 
конвертируемая валюта) 

егемен - суверенитет 
егеменді - суверенный 
егеменді борышкерлік своп - суверенный долговой 
своп 

егеменді ету - суверенизация 
егеменді қарыз, тəуелсіз қарыз - суверенный займ 
егеменді қарызгер - суверенный заемщик 
егеменді мемлекет - суверенное государство 
егеменді республика - республика суверенная 
егемендік - суверенность 
егжей-тегжейлі - детальный, подробность
егжей-тегжейлі ақпарат - подробная информация
егжей-тегжейлі аудит - детальный аудит 
егжей-тегжейлі бағдарлама - программа подробная 
егжей-тегжейлі баяндау - изложение детальное 
егжей-тегжейлі есеп беру - представление подробного 
отчета 

егжей-тегжейлі есептеме (есеп беру) - подробный отчет 
егжей-тегжейлі мəліметтер - сведения подробные 
егжей-тегжейлі сұрыптау, мұқият сұрыптау - 
детальная сортировка

егжей-тегжейлі талқылау - обсуждение детальное 
егжей-тегжейлі теңгерім - баланс подробный 
егжей-тегжейлі шот - подробный счет 
Египет фунты - фунт египетский 
егін шығымсыздығы - неурожай 

ежелгі тұрғын халық - автохтоны
екі апта бұрын хабарлау - уведомление за две недели 
екі ауысымды жұмыс - работа в две смены 
екі бағам арасындағы бара-барлық - паритет между 
двумя курсами 

екі бағаналы жазба - запись двухколонная 
екі деңгейлі банк жүйесі - двухуровневая банковская 
система 

екі деңгейлі қаржыландыру - двухуровневое 
финансирование 

екі есе - вдвое 
екі есе мөлшерде - в двукратном размере 
екі еселенген, екі мəрте - двукратный
екі еселеу - удваивание 
екі жақ, тараптар - стороны 
екі жақты айырма - разница двойная 
екі жақты арбитраж - арбитраж двусторонний 
екі жақты атқарым - функция двойственная 
екі жақты баға жүйесі - система двойных цен 
екі жақты бақылау - двойной контроль 
екі жақты бухгалтерия жүйесі - система двойной 
бухгалтерии 

екі жақты валюта жүйесі, қос валюта жүйесі, 
қосарлы валюта жүйесі - система двойной валюты 

екі жақты валюталық бағам, қосарлы валюталық 
бағам - система двойного курса 

екі жақты есепке алу жүйесі - система двойного     
учета 
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екі жақты жазба əдісі бойынша бухгалтерлік есеп 
жүйесі - система бухгалтерского учета по методу 
двойной записи 

екі жақты жауапкершілік - ответственность обоюдная 
екі жақты қарым-қатынас - отношения двусторонние 
екі жақты қатынас - двусторонние отношения
екі жақты қатынастар қағидаты - принцип 
двусторонних отношений 

екі жақты келісім - двусторонние соглашения, согласие 
обоюдное

екі жақты келісімшарт - двусторонний контракт 
екі жақты клиринг - двусторонний клиринг 
екі жақты мəміле - двусторонняя сделка 
екі жақты нарық - рынок двусторонний 
екі жақты опцион, қосарлы опцион - опцион двойной 
екі жақты сақтандыру, қосарланған сақтандыру - 
страхование двойное 

екі жақты салыстыру - сопоставления двусторонние 
екі жақты сауда - торговля двусторонняя 
екі жақты тағайындау - двойное назначение
екі жақты тексеру - двойная проверка
екі жақты тəуекелдік - риск двусторонний 
екі жақты тіркеу, қосарлы тіркеу - двойная 
регистрация 

екі жақты төлем - платежи двусторонние 
екі жақты шарт - двусторонний договор 
екі жақты шоттар - двусторонние счета 
екі жақты шоттар жүйесі - система двойных счетов 
екі жақты ынтымақтастық - сотрудничество 
двустороннее 

екі жақтылық, екіұдайылық - двойственность 
екі жүзділік - двуличность 
екі қайтара қаржыландыру - двойное финансирование 
екі құрамды - двусоставный
екі мəнді - двузначный
екі немесе одан көп қол қойылған жай вексель - 
простой вексель с двумя или более подписями 

екі немесе одан көп тұлға қол қойған жай вексель 
- простой вексель, подписанный двумя или более 
лицами 

екі пошта шоты арасында ақшаны қолма-қол 
ақшасыз аудару - безналичный перевод денег между 
двумя почтовыми счетами 

екі тарапты айырбас - обмен двусторонний 
екі тарапты кездесу - встреча двусторонняя 
екі тарапты келіссөз - переговоры двусторонние 
екі тарапты клиринг жүйесі - система двустороннего 
клиринга 

екі тұрпаттағы акцияларды сатып алушы - 
покупающий акции двух типов 

екіжүзді - фарисей
екілік кодтау, екі қайтара кодтау - двоичное 
кодирование

екілік цифр - цифра двоичная 
екінші ауысымдағы жұмыс - работа во вторую      
смену 

екінші деңгейдегі банктерге борышты өтеу - 
погашение долга перед банками второго уровня 

екінші деңгейдегі банктердегі ішкі аудит - внутренний 
аудит в банках второго уровня 

екінші жарты жылдық - второе полугодие 
екінші кезектегі - второстепенный 
екінші қол - подпись вторая 
екінші разрядты кəсіпорын - второразрядное 
предприятие 

екінші разрядты пошта бөлімшесі - второразрядное 
почтовое отделение

екінші рет хабарлау - вторичное извещение
екінші реттегі шот - счет второго порядка 
екіұштылық - двусмысленность
екпінді - ударник
ел - страна 
ел алдындағы жауапкершілік - ответственность перед 
страной 

ел аралық сауда - торговля межстрановая 
ел аумағында орналасқан банктердегі шот - счет в 
банках на территории страны 

ел ішінде қолданылатын тариф - тариф действующий 
в пределах страны 

ел коды - страновой код 
ел төлейтін төлемақы - оплата, выплачивающая страна
Елбасы - Глава страны
елге қайтару - репатриировать 
елдегі орташа баға деңгейі - средний уровень цен в 
стране 

елден алтын / күміс ақшаның жылыстауы - утечка 
золотой / серебряной монеты из стран 

елдер арасындағы экономикалық байланыс - 
экономическая связь между странами 

елдердің ұжымдық валютасы - коллективная валюта 
стран 

елді мекен, кент - населенный пункт 
елді мекендер бойынша сұрыптау, кенттер бойынша 
сұрыптау - сортировка по населенным пунктам

елдің ақша бірлігі - денежная единица страны 
елдің əлеуеті - потенциал страны 
елдің кредит лимиті - страновой кредитный лимит 
елдің кредиттік белсенділігінің көрсеткіші - 
показатель кредитной активности страны 

елдің мүдделері - интересы страны 
елдің орталық банкінің саясаты - политика 
центрального банка страны 

елдің сауда теңгерімі - торговый баланс страны 
елдің сыртқы экономикалық қызметіне 
қатысушылар - участники внешнеэкономической 
деятельности страны 

елдің тəуекелі - страновой риск 
елдің Халықаралық валюта қорындағы 
үлестемесінің бір бөлігі - часть квоты страны в 
Международном валютном фонде 

елдің экономикалық əлеуеті - экономический 
потенциал страны 

елемеу, ескермеу, көзге ілмеу - инорирование, 
игнорировать 

елес - иллюзия
елеулі ауытқу - отклонение значительное 
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елеулі залал - ощутимый убыток, серьезный ущерб
елеулі пайда - ощутимая прибыль 
елеулі шығасы, елеулі ысырап - ощутимые потери 
елеулі ықпал ету - влияние существенное 
елеулі, айтарлықтай - значительный
елеусіз сауда, көзге көрінбейтін сауда - торговля 
невидимая 

еліктеу - подражание
елтаңбалы бақылау мөрі - контрольно-гербовая печать
елтаңбалы белгі - гербовый знак 
елтаңбалы қағаз - гербовая бумага 
елтаңбалы қағаз, гербілі қағаз - бумага гербовая 
елтаңбалы мөр - гербовая печать
елтаңбалық алым - гербовый сбор
елтаңбалық марка - гербовая марка 
елтаңбатану - геральдика
елші, өкіл (шет елге жіберілетін елші) - посол, 
посланник 

елшілік - посольство
елшілік; елшілік тұратын үй - посольство 
емдеу мекемелері - учреждение лечебное, лечебница
емін-еркін сұхбат құру - углубленное 
интервьюирование 

емле қателер - орфографические ошибки
EMS (Халықаралық жедел пошта) қызметі - служба 

EMS
EMS (ХЖП - Халықаралық жедел пошта) 
жөнелтімдері - EMS отправления

EMS бірыңғай көпжақты үлгілік келісім - типовое 
многостороннее соглашение EMS

EMS-қызметтер көрсету - EMS-услуги
EMS-ті пайдалану жинағы - сборник по эксплуатации 

EMS
емтихан - экзамен 
емтихан алушы - экзаменатор 
енген құжат - документ поглощенный 
енгізбелік фирма - фирма внедренческая 
енгізілетін өндірістік шығыс - включаемые 
производственные расходы

енгізілетін шығыс - включаемые расходы
енгізу, ендіру, кіргізу, кіріспе, қосу; іске қосу, салу - 
включение, внедрение, занесение, введение, ввести, 
внесение

енгізуге жататын шығыс - расходы, подлежащие 
включению 

енжар нарық - рынок неактивный 
енжар облигация - облигация неактивная 
енжар сенім қоры - пассивный траст 
енжар серіктес - партнер пассивный 
енжар сұранымды тауар - товар пассивного спроса 
енжарлық, əрекетсіздік, бойкүйездік, селқостық - 
пассивность, индифферентность, апатия

ену, дендеп ену - проникновение 
еншілес банк - дочерний банк 
еншілес банкті басқарушы - управляющий дочерним 
банком 

еншілес кəсіпорын - дочернее предприятие
еншілес қоғам - общество дочернее 

еншілес компаниялардан түскен түсімдер - 
поступления от дочерних компаний 

еншілес компанияны сатып алу - приобретение 
дочерней компании 

еншілес фирма - фирма дочерняя 
еншілі қоғам - общество-дочь 
ең аз айналым - оборот минимальный 
ең аз ауытқу - минимальное отклонение 
ең аз берешек - минимальная задолженность 
ең аз жалақы - минимальный заработок 
ең аз қалдыққа пайыздар - проценты на минимальный 
остаток 

ең аз кепілдікті табыс - минимальный гарантированный 
доход 

ең аз мемлекеттік тапсырыс - минимальный 
государственный заказ 

ең аз мөлшер - размер минимальный 
ең аз мөлшердегі жарна - взнос минимальный 
ең аз мөлшердегі салым - вклад минимальный 
ең аз пайыз - процент минимальный 
ең аз сақтық қор саясаты - политика минимальных 
резервов 

ең аз табыс - доход минимальный 
ең аз тəуекел саясаты - политика минимального риска 
ең аз тəуекел теориясы - теория минимального риска 
ең аз төлем - платеж минимальный 
ең ерте мерзім - самый ранний срок 
ең жақсы баға бойынша - по наилучшей цене 
ең жақсы нұсқа - наилучший вариант
ең жоғары айлықақы - оклад наивысший 
ең жоғары баға - цена максимальная 
ең жоғары баға белгіленімі - самая высокая котировка 
ең жоғары баға бойынша ұсыну - предложение по 
самой высокой цене 

ең жоғары баға ұсыну арқылы аукционда сатып алу - 
покупка на аукционе, предложив самую высокую цену 

ең жоғары бағам - самый высокий курс 
ең жоғары деңгейдегі баға белгіленімі, шарықтаулы 
баға белгіленімі, қауырт шақтағы баға белгіленімі - 
пиковое ценообразование 

ең жоғары мөлшер - максимальный размер
ең жоғары мөлшердегі жалақы - максимальная 
зарплата 

ең жоғары немесе ең төмен бағам - наивысший или 
наименьший курс 

ең жоғары салық - максимальный налог
ең жоғары тариф - максимальный тариф 
ең жылдам жол - самый быстрый путь
ең кеш мерзім - самый поздний срок 
ең көп айырма - разница максимальная 
ең көп мөлшер - размер максимальный 
ең көп пайда - наивысшая прибыль 
ең көп пайыз - процент максимальный 
ең қысқа жол - кратчайший путь
ең қысқа мерзім - минималыіый срок 
ең оңтайлы жағдай - оптимум 
ең соңғы баға белгіленімі - самая последняя котировка 
ең тəуір бағам - наилучший курс 
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ең тəуір бағам бойынша сату - продавать по 
наилучшему курсу 

ең тəуір бағам бойынша сатып алу немесе сату 
жөніндегі бұйрық - приказ купить или продать по 
наилучшему курсу 

ең тəуір ұсыныс - наилучшее предложение 
ең тиімді жағдайларда - на самых выгодных условиях 
ең тиімді ұсыныс - самое выгодное предложение 
ең төмен баға - цена минимальная, самая низкая цена 
ең төмен баға бойынша ұсыну - предложение по самой 
низкой цене 

ең төмен бағам - наименьший курс, самый низкий курс
ең төмен деңгей - самый низкий уровень, уровень 
минимальный

ең төмен деңгейдегі салық - минимальный налог 
ең төмен депозит - минимальный депозит 
ең төмен есептік көрсеткіш - минимальный расчетный 
показатель 

ең төмен есептік мөлшерлеме - минимальная учетная 
ставка 

ең төмен жалақы, ең аз жалақы - минимальная 
заработная плата (зарплата) 

ең төмен қалдықты қолдау, ең төмен қалдықта ұстау 
- поддержание минимального остатка 

ең төмен кепілдікті зейнетақы - минимальная 
гарантированная пенсия 

ең төмен күнкөріс деңгейі - минимальный 
прожиточный уровень 

ең төмен күнкөріс минимумы - минимальный 
прожиточный минимум 

ең төмен күнкөріс шамасы - минимум прожиточный 
ең төмен құн - стоимость минимальная 
ең төмен мөлшерлеме - минимальная ставка, 
наименьшая ставка

ең төмен несие мөлшерлемесі - минимальная ссудная 
ставка 

ең төмен пайда - минимальная прибыль 
ең төмен пайыздық мөлшерлеме - минимальная 
процентная ставка 

ең төмен сақтық қор талаптары - минимальные 
резервные требования 

ең төмен сақтық қорлар - минимальные резервы 
ең төмен салым - минимальный вклад 
ең төмен сату бағасы - минимальная продажная цена 
ең төмен сома - минимальная цена 
ең төмен табыс - минимальный доход 
ең төмен тəуекел (қатер) - минимальный риск 
ең төмен төлем - минимальный платеж 
ең төмен, ең аз - минимальный 
ең төменгі ауытқу, барынша төмен ауытқу - 
минимальное колебание 

ең төменгі тариф - минимальный тариф 
еңбегіне лайық марапат - награда заслуженная 
еңбек - труд 
еңбек ардагері - ветеран труда
еңбек бөлінісі - разделение труда 
еңбек дауларын төрелік сот тəртібімен қарау - рассмо-
трение трудовых конфликтов в арбитражном порядке 

еңбек дауы - трудовой спор 
еңбек демалысы - трудовой отпуск 
еңбек əлеуеті - трудовой потенциал 
еңбек ету қабілетінен айрылған жағдайға 
байланысты сақтандыру - страхование на случай 
утраты трудоспособности 

еңбек ету қабілетінен айырылу - потеря 
трудоспособности, утрата трудоспособности

еңбек ету қабілетінен айырылу деңгейі - степень 
утраты трудоспособности 

еңбек ету қабілетінен ішінара айырылу - частичная 
утрата трудоспособности 

еңбек ету қабілетінен ұзақ уақытқа айырылу - 
продолжительная утрата трудоспособности 

еңбек етуге қабілетті жас, жұмысқа жарамды жас - 
трудоспособный возраст 

еңбек жағдайы - условия труда 
еңбек жанжалы - трудовой конфликт 
еңбек жанжалын бітістіру - улаживание трудовых 
конфликтов 

еңбек жəне жалақы бөлімі - отдел труда и зарплаты 
еңбек жинағы, еңбекпен тапқан жинақ ақша, еңбек 
үнемі, еңбек үнемдемесі - сбережения трудовые 

еңбек заңнамасы - законодательство трудовое 
еңбек заттарының тікелей шығыны - прямые затраты 
предметов труда 

еңбек зейнетақысы - трудовая пенсия 
еңбек зейнетақысына құқық - право на трудовую 
пенсию 

еңбек қатынастарын реттеу - регулирование трудовых 
отношений 

еңбек келісімі - трудовое соглашение 
еңбек келісімі бойынша орындалатын жұмыс - работа 
по трудовому соглашению 

еңбек келісімшарты - трудовой контракт 
еңбек кітапшасы - трудовая книжка 
еңбек кодексі - трудовой кодекс 
еңбек қорғау жөніндегі инспектор - инспектор по 
охране труда 

еңбек қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар - 
меры по обеспечению охраны труда 

еңбек қорғауды қаржыландыру - финансирование 
охраны труда 

еңбек көп жұмсалатын үдеріс - процесс трудоемкий 
еңбек көрсеткіші - показатель трудовой 
еңбек құқығы - право трудовое 
еңбек құқықтық қатынастары - правоотношения 
трудовые 

еңбек құқықтық қатынастарына қатысушылар - 
участники трудовых правоотношений 

еңбек құны - стоимость труда 
еңбек құны теориясы - теория стоимости труда 
еңбек құнының көтерілуі - повышение стоимости труда 
еңбек қызметі үшін көтермелеу - поощрение за 
трудовую деятельность 

еңбек қызметін бұзу - нарушение трудовой 
деятельности 

еңбек міндеткерлігі - трудовая повинность 
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еңбек нарығындағы қиындықтар - трудности на 
рынке труда 

еңбек нарығындағы ұсыныс - предложение на рынке 
труда 

еңбек өнімділігі - производительность труда
еңбек өнімділігі көрсеткіші - показатель 
производительности труда 

еңбек өнімділігінің төмендеуі - падение 
производительности труда

еңбек өтілі - трудовой стаж 
еңбек пен демалыс тəртіптемесі - режим труда и 
отдыха 

еңбек пен жалақы есебі - учет труда и заработной платы 
еңбек пен жалақы статистикасы - статистика труда и 
заработной платы 

еңбек психологиясы - психология труда 
еңбек ресурстары - трудовые ресурсы 
еңбек ресурстарын басқару - управление трудовыми 
ресурсами 

еңбек ресурстарын үнемдеу - экономия трудовых 
ресурсов 

еңбек сағаты - трудочас 
еңбек сақтық қорлары - трудовые резервы 
еңбек сіңірген - заслуженный 
еңбек сіңірген жылдар - выслуга лет
еңбек сіңірген жылдар үшін (үздіксіз еңбек үшін) 
берілетін зейнетақы - пенсия за выслугу лет 

еңбек сіңірген жылдар үшін төленетін сыйақы, 
қызмет өткерген жылдар үшін төленетін сыйақы - 
вознаграждение за выслугу лет 

еңбек сіңірген жылдарды есептеу тəртібі, қызмет 
өткерген жылдарды есептеу тəртібі - порядок 
исчислеиия сроков выслуги лет 

еңбек сіңірген жылдары үшін жалақыға қосылатын 
үстеме - надбавка к зарплате за выслугу лет 

еңбек сіңірген жылдары үшін төленетін үстеме - 
надбавка за выслугу лет 

еңбек социологиясы - социология труда 
еңбек статистикасы - статистика труда 
еңбек сыйымдылығы, еңбекті көп қажет ететін - 
трудоемкий 

еңбек тəртібі - трудовая дисциплина 
еңбек тəртібін бұзушы - нарушитель трудовой 
дисциплины 

еңбек төрелігі, еңбек төрелік соты - трудовой арбитраж 
еңбек туралы заңдар кодексі (ЕтЗК) - кодекс законов о 
труде (КЗоТ) 

еңбек туралы заңнама - законодательство о труде
еңбек үдерісі - процесс труда 
еңбек ұжымы - трудовой коллектив 
еңбек ұжымының жалпы жиналысы - общее собрание 
трудового коллектива 

еңбек ұжымының мүшесі - член трудового коллектива 
еңбек шарты - трудовой договор
еңбек шартының тоқтатылуы - прекращение 
трудового договора 

еңбек шығыны - трудовые затраты 
еңбекақы - оплата труда

еңбекақы бойынша берешек - задолженность по оплате 
труда 

еңбекақы нормативі - норматив оплаты труда 
еңбекақы сақталмай берілетін демалыс - отпуск без 
сохранения содержания 

еңбекақы төлеуге жұмсалған тікелей шығын - прямые 
затраты на уплату труда 

еңбекақы төлеуге жұмсалған шығын - затраты на 
оплату труда 

еңбекақы, айлық, айлық ақша, ақша алу, айлық алу 
- получка 

еңбекақыға арналған қаражаттан бюджетке жəне 
бюджеттен тыс қорларға аударым - отчисления в 
бюджет и внебюджетные фонды от средств на оплату 
труда 

еңбекақыға жұмсалатын қаражатты реттеу - 
регулирование средств на оплату труда 

еңбекақыға жұмсалатын шығыс - расходы на оплату 
труда 

еңбекақыға жұмсалған тікелей шығын - прямые 
затраты на оплату труда 

еңбекақының жоғарғы шегі - потолок оплаты труда 
еңбекақының сыйлықақылы жүйесі, еңбекке ақы 
төлеудің сыйлықақылы жүйесі - премиальная 
система оплаты труда 

еңбекке ақы төлеу жүйесі, еңбекақы жүйесі - система 
оплаты труда 

еңбекке ақы төлеу жүйесін жетілдіру - 
совершенствование системы оплаты труда 

еңбекке ақы төлеу қоры, еңбекақы қоры - фонд 
оплаты труда 

еңбекке ақы төлеу қорын үнемдеу - экономия фонда 
оплаты труда 

еңбекке ақы төлеу нысаны, еңбекақы нысаны - форма 
оплаты труда 

еңбекке ақы төлеу шарттары, еңбекақы шарттары - 
условия оплаты труда 

еңбекке ақы төлеудегі салыстырымдылық қағидаты 
- принцип сопоставимости в оплате труда 

еңбекке ақы төлеудің келісімшарт жүйесі - 
контрактная система оплаты труда 

еңбекке ақы төлеудің кесімді-үдемелі жүйесі - сдельно-
прогрессивная система оплаты труда 

еңбекке ақы төлеудің чектік жүйесі - чековая система 
оплаты труда 

еңбекке жарамды тұрғын халық - трудоспособное 
население

еңбекке жарамды, еңбекке қабілетті - трудоспособный 
еңбекке жарамдылық деңгейі - уровень 
трудоспособности

еңбекке жарамсыз, еңбекке қабілетсіз, мүгедек - 
нетрудоспособный 

еңбекке жарамсыздық парақшасы - листок 
нетрудоспособности 

еңбекке жарамсыздық, еңбек етуге қабілетсіздік - 
нетрудоспособность 

еңбекке қабілетсіз адам - человек нетрудоспособный 
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еңбекке қабілетсіздіктің ұзақтығы - продолжитель-
ность нетрудоспособности 

еңбекке қабілеттілік, еңбекке жарамдылық - 
трудоспособность 

еңбекке қарай бөлу заңы - закон распределения по 
труду 

еңбекке қатысу коэффициенті - коэффициент 
трудового участия

еңбекке кесімді ақы төлеу қағидаты - принцип 
сдельной оплаты труда 

еңбекке мерзімдік ақы төлеу, мерзімдік еңбекақы - 
повременная оплата труда 

еңбекке мерзімдік-сыйлықақы төлеу - повременно-
премиальная оплата труда 

еңбекке сыйлықақы төлеу - премиальная оплата труда 
еңбекке тікелей кесімді ақы төлеу - прямая сдельная 
оплата труда 

еңбекке уақытша жарамсыздықты сақтандыру - 
страхование временной нетрудоспособности 

еңбекке ынталандыру - стимулирование труда 
еңбеккер - труженик 
еңбекқор, еңбекшіл - трудоголик 
еңбекқорлық - трудолюбие 
еңбеккүн - трудодень 
еңбекпен табылған ақша - деньги заработанные 
еңбекпен табылған қаражат - средства заработанные 
еңбекпен табылған сыйлықақы - премия заработанная 
еңбекпен табылған табыс - доход трудовой, 
заработанный доход

еңбекпен түзеу - исправительно-трудовой 
еңбекпен түзеу жұмыстары - работы исправительно-
трудовые 

еңбекпен түзеу колониясы - колония исправительно-
трудовая

еңбексіз келген, аққұла - нетрудовой 
еңбексіз табылған табыс, аққұла табыс - доход 
незаработанный 

еңбексіз табыс, аққұла табыс - нетрудовые доходы 
еңбектегі тең құқықтылық - равноправие в труде 
еңбекті басқару - управление трудом 
еңбекті ғылыми ұйымдастыру - научная организация 
труда

еңбекті қорғау - охрана труда 
еңбекті қорғау ережелері - правила охраны труда 
еңбекті қорғау жөніндегі заңнама - законодательство 
по охране труда 

еңбекті қорғау жөніндегі шаралар - меры по охране 
труда 

еңбекті қорғау қоры - фонд по охране труда 
еңбекті қорғау құқығының кепілдігі - гарантия права 
на охрану труда

еңбекті көп қажетсіну, еңбек сыйымдылығы - 
трудоемкость 

еңбекті нормалау - нормирование труда
еңбекті оңтайландыру - рационализация труда 
еңбекті уəждеу, еңбек уəждемесі - мотивация труда
еңбекті үнемдейтін - трудосберегающий 

еңбекті үнемдейтін техникалық прогресс - трудосбере-
гающий технический прогресс 

еңбекті үнемдеу заңы - закон экономии труда 
еңбекті ұйымдастыру - организация труда 
еңбектің біркелкілігі - однообразие труда
еңбектің өнімсіздігі - непроизводительность труда 
еңбектің тиімділігі - эффективность труда 
еңбектің тиімділігі қағидаты - принцип эффективности 
труда 

еңбектің тікелей шығыны, тікелей еңбек шығыны - 
прямые затраты труда 

еңбекші - трудящийся 
еңіс - уклон
еңіс жазық - наклонная плоскость 
еңсерілмейтін (дүлей) күш уақиғасы (форс-мажор) - 
случай непреодолимой силы (форс-мажор)

еңсерілмейтін кедергі - препятствие непреодолимое 
еңсерілмейтін күш, дүлей күш, тежеусіз күш - 
непреодолимая сила

еңсерілмейтін проблема - проблема непреодолимая 
еңсерілмейтін, асу бермейтін - непреодолимый ЕО 
Министрлер кеңесі - Совет министров ЕС 

ереже, қағида, тəртіп; жағдай - канон, правило, 
положение;

ережеден ауытқу - отклонение от правила 
ережелер - правила 
ережелер жинағы - свод правил 
ережелерден ауытқу - отступление от правил 
ережелерді бұзу - нарушение правил 
ережелерді қолдану - применение положения 
ережелерді орындамау - неисполнение правил 
ережелерді сақтамау - несоблюдение правил 
ережелерді сəйкестендіру - унификация правил 
ереженің бұзылуы - нарушение положения 
ерекше айналыс - обращение особое 
ерекше артықшылықтар - особые привилегии 
ерекше баждар - особые пошлины 
ерекше белгі - отметка особая
ерекше қатер (тəуекел) - особый риск 
ерекше қауіпті індет - особо опасная инфекция
ерекше клиринг - особый клиринг 
ерекше құқық аймағы - зона исключительного права 
ерекше құқыққа ие сатып алушы - покупатель, 
обладающий исключительным правом 

ерекше құнды құжат - документ особо ценный 
“ерекше мақсатты”, “ерекше арналым”, “ерекше 
тағайындау” - “особое назначение”

ерекше маңызды - особой важности 
ерекше маңызды құжат - документ особо важный 
ерекше мəнді құжат - особо важный документ 
ерекше міндет - задача особая 
ерекше орнықты акциялар - особо устойчивые акции 
ерекше өкілеттік - полномочие особое 
ерекше парақ - особый лист
ерекше сенімді - особо надежный 
ерекше талап - требование особое 
ерекше тапсырыс бойынша орындау - выполнение по 
особому заказу 
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ерекше тариф - тариф особый 
ерекше тиімді ұсыныс - особо выгодное предложение 
ерекше шарттарға негізделген несие - ссуда на особых 
условиях 

ерекше шот - особый счет 
ерекше шығарылым - особый выпуск
ерекше шығыс - особые расходы 
ерекшелік, өзгешелік, өзіндік - специфика 
ерекшеліктер - особенности
ереуіл - забастовка
ержүректік, батылдық - храбрость 
ерік-жігер - воля
ерікті - добровольный
ерікті банкроттық - добровольное банкротство 
ерікті еңбек - свободный труд, труд добровольный
ерікті жинақ ақша - добровольные сбережения 
ерікті зейнетақы жарналары - добровольные 
песионные взносы

ерікті зейнетақы жарналарын аудару - перечисление 
добровольных пенсионных взносов 

ерікті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі - 
ставка добровольных пенсионных взносов 

ерікті кезең - свободный период 
ерікті кəсіптік зейнетақы жарналарының 
мөлшерлемесі - ставка добровольных 
профессиональных пенсионных взносов 

ерікті қоғам - общество добровольное 
ерікті қор - добровольный фонд
ерікті нарық - рынок свободный 
ерікті негізде - на добровольных началах 
ерікті рейтинг - свободный рейтинг 
ерікті сақтандыру - добровольное страхование 
ерікті сақтандыру туралы шарт - договор о 
добровольном страховании 

ерікті сақтандыру шарты - условие добровольного 
страхования 

ерікті сақтық қорлар - добровольные резервы 
ерікті салым - вклад добровольный 
ерікті сенім қоры - добровольный траст 
ерікті түрде бас тарту - отказ добровольный 
ерікті түрде қызметтен кету - отставка добровольная 
ерікті түрде өтеу - добровольное погашение 
ерікті түрде тарату - добровольная ликвидация 
еркін (бос) капитал коэффициенті - коэффициент 
свободного капитала 

еркін (бос) шот - свободный счет 
еркін аймақ - свободная зона
еркін айналатын - свободнообращающийся 
еркін айналатын акциялар - свободнообращающиеся 
акции 

еркін айналатын бағалы қағаздар - 
свободнообращающиеся ценные бумаги 

еркін айналатын валюталық сертификат - 
свободнообращающийся валютный сертификат 

еркін айналатын депозиттік сертификат - 
свободнообращающийся депозитный сертификат 

еркін айналатын қарызхат - свободнообращающийся 
заем 

еркін айналатын мемлекеттік қарызхаттар - 
свободнообращающиеся государственные займы 

еркін айналатын мерзімді депозит - 
свободнообращающийся срочный депозит 

еркін айналатын облигация - свободнообращающаяся 
облигация 

еркін айналатын сертификат - 
свободнообращающийся сертификат 

еркін айналыс - свободное обращение 
еркін айналысқа түсетін опцион - опцион 
свободнообращающийся 

еркін айналыстағы бағалы қағаздар - ценные бумаги в 
свободном обращении 

еркін айналыстағы сертификат - сертификат 
свободнообращающийся 

еркін айырбасталатын валюта - свободно 
конвертируемая валюта 

еркін айырбасталымды - свободно конвертируемый 
еркін айырбасталымды валюта түріндегі түсім - 
выручка в СКВ 

еркін айырбасталымды валюта, еркін 
айырбасталатын валюта - валюта свободно 
конвертируемая

еркін айырбасталымды валютамен төлеу - платеж в 
свободно конвертируемой валюте 

еркін ақша, бос ақша - свободные деньги 
еркін амортизация, еркін тозымпұл - свободная 
амортизация 

еркін ауытқушы (бағам туралы) - свободно 
колеблющийся 

еркін баға - цена свободная 
еркін баға белгіленімі - свободное ценообразование 
еркін баға, ырықты баға - свободные цены 
еркін бағалы қағаздар, бос бағалы қағаздар - 
свободные ценные бумаги 

еркін бағам - свободный курс 
еркін бəсеке - свободная конкуренция 
еркін бəсеке қағидаты - принцип свободной 
конкуренции 

еркін биржалық сауда-саттық - свободный биржевой 
торг 

еркін білдіру - волеизъявление
еркін валюта - валюта свободная 
еркін валюта - свободная валюта 
еркін валюта бағамы - свободный валютный курс 
еркін жалдамалы еңбек - труд вольнонаемный
еркін қамтамасыз ету - свободное обеспечение 
еркін капитал - свободный капитал 
еркін кеден аймағы - свободная таможенная зона 
еркін кəсіпкерлік - предпринимательство свободное 
еркін кəсіпкерлік аймағы - зона свободного 
предпринимательства

еркін код - произвольный код 
еркін қойма - свободный склад 
еркін көтерме сауда бағасы - свободная оптовая цена 
еркін құбылмалы валюта бағамы - свободно 
плавающий валютный курс 

еркін міндеттемелер - свободные обязательства 
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еркін мүшелік - членство свободное 
еркін нарық - свободный рынок, вольный рынок
еркін нарықтық қатынастар - свободные рыночные 
отношения 

еркін нарықтық экономика - свободная рыночная 
экономика 

еркін оферта - свободная оферта 
еркін өткізу (босату) бағасы - свободные отпускные 
цены 

еркін сауда - свободная торговля 
еркін сауда құқығы туралы келісім - соглашение о 
праве свободной торговли 

еркін сауда саясаты - политика свободной торговли 
еркін сметалық-қаржы есебі - свободный сметно-
финансовый расчет 

еркін таңдау - выбор свободный 
еркін теңгерім - свободный баланс 
еркін ұсыныс - предложение свободное 
еркін экономикалық аймақ - свободная экономическая 
зона 

еркін экономикалық аймақтар - свободные 
экономические зоны 

еркін эмиссия - свободная эмиссия 
еркіндік, бостандық - свобода, вольность
еркінен айрылған адамдар қызметі - служба 
интернированных лиц

ерсі оқиға, ерсілік - курьез
ертерек ден қою шаралары - меры раннего реагирование 
ертерек ескерту жүйесі, ертерек алдын алу жүйесі - 
система раннего предупреждения 

есебін шығару, есептеу - подсчет 
еселенген - наращенный 
еселеу, екі есе өсіру, екі еселену - удвоение 
еселік сан - число кратное 
есеп (есепке алу) кітабы - книга учета 
есеп (есептеме) беру - давать отчет 
есеп айырысатын кезең - период расчетный 
есеп айырысу, толық өтеу - расквитание 
есеп айырысу агенті - расчетный агент 
есеп айырысу ақшасының пассив жасалымы - 
пассивное создание расчетных денег 

есеп айырысу бағасы - расчетные цены
есеп айырысу банкі - расчетный банк 
есеп айырысу бойынша міндеттемелер - обязательства 
по расчетам 

есеп айырысу бойынша міндеттер - обязанности по 
расчетам 

есеп айырысу бөлімі - отдел расчетов, расчетная часть
есеп айырысу валютасы - валюта расчета (расчетная) 
есеп айырысу деректері - данные расчетные 
есеп айырысу əдістемесі - методика расчетов 
есеп айырысу есебі - учет расчетов 
есеп айырысу жүйесі - система расчетов (расчетная) 
есеп айырысу жүйесіне қатысушы - участник 
расчетной системы 

есеп айырысу залалы - расчетные убытки 
есеп айырысу қаражаты - средства расчетов, расчетные 
средства

есеп айырысу карточкасы - карточка расчетов
есеп айырысу қарым-қатынасы - отношения 
расчетные 

есеп айырысу кезеңі - расчетный период 
есеп айырысу кезеңінің алғашқы күні - первый день 
расчетного периода 

есеп айырысу кезеңінің соңғы күні - последний день 
расчетного периода 

есеп айырысу кезіндегі қалдық - остаток при расчете 
есеп айырысу кестесі - расчетная таблица 
есеп айырысу кітабы - расчетная книга 
есеп айырысу кітапшасы - расчетная книжка 
есеп айырысу кредиті - кредит расчетный 
есеп айырысу күні - день расчета (расчетный), 
расчетная дата

есеп айырысу құжаттамасы - документация расчетная 
есеп айырысу құжаттары бойынша төлеу - оплата 
расчетных документов 

есеп айырысу құжаты - документ расчетный 
есеп айырысу құны - стоимость расчетная 
есеп айырысу құны, есептік құн - расчетная стоимость 
есеп айырысу құралы - средство расчетов 
есеп айырысу қызметін көрсету - обслуживание 
расчетное 

есеп айырысу қызметтерін көрсету - расчетные услуги 
есеп айырысу мекемесі - расчетное учреждение 
есеп айырысу мерзімі - расчетный срок 
есеп айырысу нұсқалары - варианты расчетов 
есеп айырысу нысаны - форма расчета 
есеп айырысу операциялары - расчетные операции 
есеп айырысу операцияларының есебі - учет 
расчетных операций 

есеп айырысу операциясы - операция расчетная 
есеп айырысу орталығы - расчетный центр 
есеп айырысу өлшемі, есеп айырысу бірлігі - 
расчетная единица 

есеп айырысу пайдасы, есептік пайда - расчетная 
прибыль 

есеп айырысу палаталарының банк аралық төлем 
жүйелері (ЧИПС) - межбанковские платежные 
системы расчетных палат 

Есеп айырысу палатасы - Расчетная палата 
Есеп айырысу палатасы арқылы төленеді (чектегі 
жазба) - оплачивается через Расчетную палату 

есеп айырысу палатасының есептемесі - отчет 
расчетной палаты 

есеп айырысу палатасының мүшесі - член расчетной 
палаты 

есеп айырысу палатасының чегі - чек расчетной 
палаты 

есеп айырысу парағы - лист расчетный 
есеп айырысу парақшасы - расчетный листок 
есеп айырысу параметрлері - параметры расчетные 
есеп айырысу сертификаты, есептік сертификат - 
расчетный сертификат 

есеп айырысу теңгерімі - расчетный баланс 
есеп айырысу тəртібі - порядок расчетов, расчетная 
дисциплина



158ЕСЕП

есеп айырысу тəсілі - способ расчета
есеп айырысу тəуекелі (қатері) - риск расчетов 

(расчетный) 
есеп айырысу тізімдемесі - ведомость расчетная 
есеп айырысу тратталарының шоттары - счета 
расчетных тратт 

есеп айырысу туралы келісім - соглашение о расчетах 
есеп айырысу чегі - расчетный чек 
есеп айырысу шарттары - условия расчета (расчетные) 
есеп айырысу шоты бар мекеме - учреждение, 
имеющее расчетный счет

есеп айырысу шоты, есептесу шоты - расчетный счет 
есеп айырысу шотынан үзінді көшірме - выписка из 
расчетного счета 

есеп айырысу ықпалшаралары - санкции расчетные 
есеп айырысу-ақша құжаттары - расчетно-денежные 
документы 

есеп айырысу-ақша құжаттарындағы қолтаңба 
/ қо йыл ған қол - подпись на расчетно-денежных 
документах 

есеп айырысуға қатысатын пассивтер - пассивы, 
участвующие в расчете 

есеп айырысуға қатысушы - участник расчетов 
есеп айырысудағы қаражат - средства в расчетах 
есеп айырысудағы қате - ошибка в расчетах 
есеп айырысуды түгендеу - инвентаризация расчетов 
есеп айырысудың вексельдік жүйесі, вексельдік есеп 
айырысу жүйесі - вексельная система расчетов 

есеп айырысудың ерекше тəртіптемесі - особый режим 
расчетов 

есеп айырысудың орталықтандырылған есеп 
айырысу жүйесі - централизованная электронная 
система расчетов 

есеп айырысудың ресімделген əдісі - формализованный 
метод расчета 

есеп айырысудың сенімділігі - надежность расчетная 
есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету - расчетно-
кассовое обслуживание 

есеп айырысу-кредит құжаттарындағы қолтаңба 
/ қойылған қол - подпись на расчетно-кредитных 
документах 

есеп айырысу-төлем тізімдемесі - расчетно-платежная 
ведомость 

есеп аккредитиві - учетный аккредитив 
есеп банкі - учетный банк 
есеп беретін тұлға, есепті тұлға, жауапты тұлға - 
подотчетное лицо 

есеп берілетін несие капиталы - подотчетный ссудный 
капитал 

есеп берілетін сома - подотчетная сумма 
есеп берілетін сома шоты - счет подотчетных сумм 
есеп беру, есеп, есептеме - отчет, отчитываться
есеп беру айы - месяц отчетный 
есеп беру деректері - данные отчетные 
есеп беру жобасы - проект отчета 
есеп беру кезеңінің аяғындағы босалқы қор - запас в 
конце отчетного периода 

есеп беру кезеңінің шығыны - издержки отчетного 
периода 

есеп беру теңгерімі, есептемелік теңгерім - баланс 
отчетный 

есеп беру тізімдемесі - ведомость отчетная 
есеп беруге міндетті органдар - подотчетные органы 
есеп беру-депозиттік ұйымы - организация расчетно-
депозитная 

есеп беру-сайлау - отчетно-выборный
есеп беру-сайлау жиналысы - собрание отчетно-
выборное 

есеп берушілік - подотчетность 
есеп дайындау, есептеме дайындау - подготовка отчета 
есеп əдістерінің өзгермейтіндігі - неизменность 
методов учета 

есеп жазбаларының деректерін салыстыру - сверка 
данных учетных записей 

есеп жазбасы - запись учетная 
есеп жоспары - учетный план 
есеп жөніндегі клерк - клерк по учету 
есеп жүйесі - учетная система 
есеп жүйесін ұйымдастыру - организация системы 
учета 

есеп жүргізетін - счетоводный 
есеп жүргізетін, есеп жазатын кітаптар - счетоводные 
книги 

есеп жүргізу - ведение учета 
есеп жүргізу əдістері - методы ведения учета 
есеп жүргізу тəртібін сақтамау - несоблюдение порядка 
ведения учета 

есеп журналы - журнал учета 
есеп картасы, есепке алу картасы - карта учета 
есеп карточкасы - карточка учета (учетная) 
есеп кезеңі - счетный период, учетный период
есеп кезеңі, есепке алу кезеңі - период учета (учетный) 
есеп кеңселері - учетные конторы 
есеп комиссиясы, санақ комиссиясы - счетная 
комиссия 

есеп компаниялары - учетные компании 
есеп күні - учетный день 
“есеп қабылданды, бригада сағат ... ...минутта 
босатылды” - “отчет принят, бригада освобождена с ... 
час ... мин.”

есеп құжаттамасы - учетная документация 
есеп қызметкері - счетный работник 
есеп мəліметтері - сведения отчетные 
есеп мөлшерлемелері жүйесі - система учетных ставок 
есеп мөлшерлемесі - ставка учета 
есеп мөлшерлемесін алушы - получатель учетной 
ставки 

есеп мөлшерлемесін реттеу саясаты - политика 
регулирования учетных ставок 

есеп мөлшерлемесінің көтерілуі - повышение учетной 
ставки 

есеп нарығы - рынок учетный 
есеп нарығындағы депозиттік салым - депозитные 
вклады на учетном рынке 

есеп нысаны - форма учета 
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есеп объектілері, есепке алу объектілері - объекты 
учета 

есеп операциялары - учетные операции 
есеп өлшемі - единица учета 
есеп пайызы саясаты, есептік пайыз саясаты - 
политика учетного процента 

есеп парағы - лист учета
есеп санаты - категория учетная 
есеп саясаты - учетная политика 
есеп саясатын ашып көрсету - раскрытие учетной 
политики 

есеп стандарттарының қаржы палатасы, шот 
стандарттарының қаржы палатасы - финансовая 
палата счетных стандартов 

есеп стандарты - стандарт учета 
есеп терезесі - окно учетное 
есеп тізілімі - учетный регистр 
есеп тіркелімдері - учетные регистры 
есеп түрі - вид учета 
есеп үдерісі - учетный процесс 
есеп үйі - учетный дом 
есеп, есеп айыру, есеп айырысу, есептесу - расчет, 
расчеты, рассчитаться, рассчитываться

есеп, есепке алу, есеп жүргізу, есепке жатқызу - учет 
есеп-қаржы журналы - учетно-финансовый журнал 
есепке алмау - не принятие в расчет 
есепке алу - взятие на учет, принимать в расчет, 
учитывание

есепке алу бағасы - учетная цена 
есепке алу жөніндегі клерк - клерк по зачету 
есепке алу журналына жазу - записывать в журнал 
учета 

есепке алу қағидаттары - принципы учета 
есепке алу купоны - зачетный купон 
есепке алу құжат - документ учетный 
есепке алу мен есеп-қисап жүйесін тексеру - проверка 
системы учета и отчетности 

есепке алу операциясы - операция учетная 
есепке алу талоны - зачетный талон 
есепке алу тізілімі - учетный реестр
есепке алу тізімдемесі - ведомость учетная 
есепке алу шегерімі - скидка зачетная 
есепке алу, есепке жатқызу, есептеу; қызметке алу - 
зачисление 

есепке алуды қамтамасыз ету - обеспечить зачисление
есепке алу-сұрау салу карточкасы - учетно-запросная 
карточка

есепке алынатын (вексель туралы) - учитываемый 
есепке алынбаған сома - сумма неучтенная 
есепке алынған босалқы қор - запас учтенный 
есепке қабылдау - принятие в расчет, принятие к учету
есепке қойылу, есепке тұру - становление на учет 
есеп-қисап берілген күн, есеп беру күні - отчетная дата 
есеп-қисап беру мерзімі - срок представления 
отчетности 

есеп-қисап дəлдігі - точность расчета 
есеп-қисап жоспары - план отчетности 
есеп-қисап жүйесі - система отчетности 

есеп-қисап мекемесі, есеп айырысу мекемесі - 
учреждение расчетное 

есеп-қисап тапсыру - представление отчетности 
есеп-қисап тізімдігі - табель отчетности 
есеп-қисап үйі - дом учетный 
есеп-қисап фирмасы - фирма расчетная 
есеп-қисап формулярларының (нысандарының) - 
реквизиты формуляров (форм) отчетности 

есеп-қисап, есептілік - отчетность 
есеп-қисапқа қойылатын талаптар - требования к 
отчетности 

есеп-қисапты бірегейлендіру - унификация отчетности 
есеп-қисапты компьютерлендіру - компьютеризация 
учета 

есеп-қисапты реттеу - урегулирование расчетов 
есеп-қисапты сырттай тексеру - заочная проверка 
отчетности 

есеп-қисапты тексеру - ревизия отчетности, проверить 
отчетность

есеп-қисапты толтыру кезеңі - цикл составления 
отчетности 

есеп-қисаптың оңайлатылған нысаны - упрощенная 
форма отчетности 

есеп-несие комитеті - учетно-ссудный комитет 
есепсіздік - нерасчетливость 
есепсіздік; байыпсыздық - безотчетность
есепте тұру - состоять на учете 
есептегі ауытқу - отклонение в учете 
есептегі қате - ошибка в расчете 
есептегі теңгерім - баланс в учете 
есептелген бюджет - начисленный бюджет 
есептелген дивиденд - начисленные дивиденды 
есептелген жалақы - начисленная заработная плата 
есептелген құн - стоимость вычисленная 
есептелген міндеттемелер - обязательства начисленные 
есептелген өсімпұл, есептелген өсімақы - начисленные 
пени 

есептелген пайда - прибыль вычисленная 
есептелген пайыз - исчисленный процент, начисленный 
процент 

есептелген салық - налог начисленный 
есептелген сома - сумма начисленная 
есептелген соманы төлеу есебіне - в уплату 
причитающейся суммы 

есептелген табыс - доход исчисленный, доход 
начисленный

есептелген табыс, есептелген кіріс - начисленный 
доход 

есептелген тозым сомасы - сумма начисленного износа 
есептелген төлем - платеж начисленный 
есептелген төлемдер - начисленные платежи 
есептелген шығын - затраты начисленные 
есептелген шығыс - расходы исчисленные, расходы 
начисленные, расходы подсчитанные

есептелмеген жəне бюджетке төленбеген 
салықтардың есебі - учет неначисленных и 
неуплаченных налогов в бюджет 

есептелу - числиться 
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есептеме өлшемі - единица отчетная 
есептемелер мен теңгерімдер шотын тексеру - счетная 
проверка отчетов и балансов 

есептемелер мен теңгерімдерді тексеру - проверка 
отчетов и балансов 

есептемелік калькуляция - калькуляция отчетная 
есептемені жасау - составление отчета 
есептемені мақұлдау - одобрение отчета 
есептемені талап ету - потребовать отчет 
есептемені ұсыну - представление отчета 
есептеменің ақпараттылығы - информативность 
отчета 

есептен алу - снятие с учета 
есептен жеу - обсчет
есептен шығару актісі - акт списания 
есептен шығару, шығынға жазу - списание, 
списывание, списывать

есептен шығаруға арналған шегерім - скидка на 
списание 

есептен шығарылған (шығарылатын) құн - списанная 
(списываемая) стоимость 

есептен шығарылған берешек - задолженность 
списанная 

есептен шығарылған борыш - списанный долг 
есептен шығарылған кредит - кредит списанный 
есептен шығарылған кредиттер - списанные кредиты 
есептен шығарылған несие - списанная ссуда 
есептен шығарылған салықтар сомасы - списанные 
суммы налогов 

есептен шығарылған сома - списанная сумма 
есептен шығарылған сыртқы борыш - списанный 
внешний долг 

есептеп шығару - вычислять, произведение вычисления
есептеп шығару тəсімі - схема вычисления 
есептеп шығару уақыты - время вычисления 
есептесу қатынастары, есептік қатынастар - 
расчетные отношения 

есептесу кестесі - таблица расчетная 
есептесу көрсеткіштері, есептік көрсеткіштер - 
расчетные показатели 

есептесу құжаттары - расчетные документы 
есептесу тізімдемесі - расчетная ведомость 
есептесу-төлем төлеу жүйесі - расчетно-платежная 
система 

есептеу - исчисление, отсчет, подсчитывание
есептеу, ақша есептеу, санау, есептелген қаржы - 
начисление 

есептеу, санау - начислить, подсчитывать, считание
есептеу басталатын уақыт - время начала отсчета 
есептеу əдісі - метод исчисления, метод начисления, 
метод подсчета

есептеу əдісі, есеп əдісі - метод учета 
есептеу əдіснамасы, есеп əдіснамасы - методология 
учета 

есептеу əдістемесі - методика вычислений 
есептеу желісі - вычислительная сеть 
есептеу жолымен тексеру - проверка путем вычислений 
есептеу жүйесі - вычислительная система, система учета

есептеу қалыптамасы - матрица вычислительная 
есептеу құралдарының кешені - комплекс 
вычислительных средств 

есептеу машинасы - счетная машина 
есептеу негізі - основа исчисления 
есептеу орталығы - вычислительный центр (ВЦ) 
есептеу орталықтары көрсететін қызметтер - услуги 
вычислительных центров 

есептеу өлшемі, есептеу бірлігі - счетная единица 
есептеу пайызы - процент начисления 
есептеу тəртібі - порядок исчисления 
есептеу техникасы - вычислительная техника (ВТ), 
техника вычислений, техника учета

есептеудегі қате - ошибка в вычислении 
есептеу-есеп айырысу бөлімі - учетно-расчетный отдел 
есептеуіш машина - машина вычислительная 
есептеуіш машинаны қолданып жасалатын 
алаяқтық - мошенничество с применением 
вычислительной машины 

есептеуіш техника - техника вычислительная 
есептеулер дəлдігі - точность подсчетов 
есептеулерді тексеру - проверка вычислений 
есептеу-операциялық аппарат - учетно-операционный 
аппарат 

есептеу-операциялық жұмыс - учетно-операционная 
работа 

есепті - отчетный 
есепті, есеп беретін - подотчетный
есепті автоматтандыру - автоматизация учета 
есепті баспа табақ - лист учетно-издательский 
есепті баяндама - отчетный доклад 
есепті біріктіру - интеграция учета 
есепті жыл - отчетный год 
есепті кезең - период отчетный 
есепті кезең қорытындысын шығару - подведение 
итогов за отчетный период 

есепті кезең, есеп берілетін кезең - отчетный период
есепті кезеңдегі табыс - доход за отчетный период 
есепті орталықтандыру - централизация учета 
есепті сəйкестендіру - унификация учета 
есепті тұлға - подотчетное лицо 
есептік аккредитив - аккредитив учетный 
есептік ақпарат - информация учетная 
есептік баға, есеп айырысу бағасы - расчетная цена 
есептік бақылау - контроль счетный 
есептік бірлік - единица расчетная, единица учетная
есептік бөлімше, есептесу бөлімшесі - расчетное 
подразделение 

есептік вексель - учетный вексель 
есептік вексельдер тізбесі - перечень учетных векселей 
есептік дəлдік - точность расчетная 
есептік жалпы ұлттық өнім - расчетный валовой 
национальный продукт 

есептік желі - учетная линия 
есептік жүктеме - нагрузка расчетная 
есептік жылдың соңындағы қор - запас на конец 
учетного года 

есептік кезең - цикл учетный 
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есептік көрсеткіш, есептемелік көрсеткіш, есептілік 
көрсеткіші - показатель отчетный, показатель 
расчетный

есептік кредит - кредит учетный 
есептік кредит желісі - учетная кредитная линия 
есептік қуат - мощность расчетная 
есептік құжаттама - документация учетная 
есептік мəміле - сделка учетная 
есептік мөлшерлеме - ставка учетная 
есептік мөлшерлеме маржасы - маржа учетной ставки 
есептік мөлшерлеменің төмендеуі - понижение учетной 
ставки, снижение учетной ставки

есептік нарық - учетный рынок 
есептік норма - учетная норма 
есептік операциялар бөлімі - отдел учетных операций 
есептік өңдеу - учетная обработка 
есептік өнімділік - производительность расчетная 
есептік пайда - прибыль расчетная 
есептік пайдалылық, есептік тиімділік - расчетная 
рентабельность 

есептік пайыз - процент учетный 
есептік пайыз мөлшерлемесі - ставка учетного 
процента 

есептік пайыз, есеп пайызы - учетный процент 
есептік пайызды реттеу саясаты - политика 
регулирования учетного процента 

есептік пайызды төмендету - понижение учетного 
процента 

есептік пайыздық мөлшерлемелер - учетные 
процентные ставки 

есептік пайыздың көтерілуі - повышение учетного 
процента 

есептік практика - практика учетная 
есептік ресімдеме құжаты - документ учетного 
оформления 

есептік табыстылық шегі - точка расчетной доходности 
есептік тапсырма - поручение расчетное 
есептік теңестіру, есептік теңдеу - уравнение учетное 
есептік тіркелім‚ есеп тіркелімі - регистр учетный 
есептік түсім - выручка расчетная 
есептік формула, есептесу формуласы - формула 
расчетная 

есептік, есеп жүргізуші - счетный 
есептік-депозитарлық орталық - центр расчетно-
депозитарный 

есептік-калькуляциялық бөлімше - подразделение 
учетно-калькуляционное 

есептік-кассалық орталық - центр расчетно-кассовый 
есептік-клирингілік орталық - центр расчетно-
клиринговый 

есептілік (есеп-қисап) беру талап етілетін жайғасым 
мөлшері - размер позиции, при котором требуется 
предоставление отчетности 

есептілік (есеп-қисап) рəсімі - процедура отчетности 
есептілік, есеп-қисап - отчетность
есептің жекелей жүргізілуі - децентрализация учета 
есепші - учетчик 
есепші, есеп жүргізуші қызметкер - счетный работник 

есепші, есеп жүргізуші, санақшы - счетовод 
есепші, шоткер; есептеуіш, санауыш - счетчик 
есепшілік, есеп жүргізушілік - счетоводство 
есепшілікті жүргізу жөніндегі басшылық - 
руководство по ведению счетоводства 

есепшіліктің мемориалдық-ордерлік нысаны - 
мемориально-ордерная форма счетоводства 

есепшот - счеты 
есепшотпен есептеу - считать на счетах 
есесін өтеу шаралары - меры компенсирующие 
есесін төлеу - выплата возмещения 
еске салу хаты - письмо-напоминание 
ескере отырып, басшылыққа ала отырып - исходя
ескерілген (есепке алынған) вексельдер қоржыны - 
портфель учтенных векселей 

ескерілген акцепт (ризалық) - учтенный акцепт 
ескерілген аударма вексель - учтенный переводный 
вексель 

ескерілген вексель - учтенный вексель 
ескерілген инкассо - учтенное инкассо 
ескерілген, есептелген, есепке алынған - учтено, 
учтенный

ескертілген баға негізінде - на основе оговоренной цены 
ескерткіш - памятник 
ескерткіштік шығарылым - памятный выпуск
ескертпе белгі - ремарка
ескертпе енгізу - внесение оговорки 
ескертпе жіберу - посылка предупреждения 
ескертпе қолдану - применение оговорки 
ескертпе қосу - включение оговорки 
ескертпе, ескерту; жаңылыссөз - замечание, оговорка
ескертпелерді ескеру - учитывание замечаний 
ескертпелі қорытынды - заключение с оговоркой 
ескертпелі сөгіс - выговор с предупреждением
ескертпелі ұсыныс - предложение с оговоркой, 
упреждающее предложение

ескертпемен - с оговоркой 
ескертпені қабылдау - принятие оговорки 
ескертпені тұжырымдау - формулировка оговорки 
ескерту жолдау - направление напоминания 
ескерту шаралары - меры предупредительные 
ескерту, ескертпе, еске салу, алдын алу - примечание, 
напоминание, предупреждение 

ескеру, есепке алу - учитывать 
ескі ақшаны жаңа ақшаға айырбастау - обмен старых 
денег на новые 

ескі ақшаны жаңа шығарылымға айырбастау - 
обменивать старые деньги на новые выпуски 

ескі жəне жаңа қалдықтарды салыстырып тексеру - 
сверка старого и нового остатков 

ескі облигацияларды жаңа шығарылым 
облигацияларына айырбастау - обмен старых 
облигаций на облигации нового выпуска 

ескі облигациялардың орнына жаңа облигациялар 
шығару жолымен кредит мерзімін ұзарту - 
пролонгация срока кредита путем выпуска новых 
облигаций в обмен на старые 

ескірген құжат - устаревший документ
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ескірген, көнерген - устарелый 
ескіру мерзімі - срок давности 
ескіру, көнеру - устаревание 
ескішілдік, кертартпалық - рутина 
есте сақтау құрылғысы - устройство запоминающее
естелік - воспоминание, мемуар
естелік кітапша - памятная книжка 
есімді индоссамент, бəсіре индоссамент - индоссамент 
именной 

есімді кепілдік - именная гарантия 
есімді кепілхат - закладная именная 
есімнама - персоналии
есінде сақтау - удержать в памяти 
есірткі - наркотик 
еуро - евро
еуроаймақ - еврозона 
еуроакция - евроакция
еуроақша - евроденьги 
Еуробанк - Евробанк 
еуробона - евробоны 
еуробонд - евробонды 
еуробондыларды орналастыру - размещение 
евробондов 

еуровалюта - евровалюта 
еуровалюта нарығы - рынок евровалют 
еуровалюта нарығындағы пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка на евровалютном рынке 

еуровалюта пулы - пул евровалют 
еуровалюта түріндегі несие - ссуда в евровалюте 
еуровалюталық депозиттер - евровалютные депозиты 
еуродепозит - евродепозит 
еуродепозит нарығы - рынок евродепозитов 
еуродепозит ноталары - ноты евродепозитные 
еуродоллар - евродоллар 
еуродоллар депозиттері - евродолларовые депозиты 
еуродоллар нарығы - евродолларовый рынок 
еуродоллар нарығы - рынок евродолларов 
еуродоллар облигациясы - облигация евродолларовая 
еуродолларлық қарыз - евродолларовый заем 
еуродолларлық облигация - евродолларовая облигация 
еурожиро - еврожиро
еуроиена - евроиена 
еуроиена нарығы - рынок евроиен 
еуроқағаздар - евробумаги 
еурокапитал - еврокапитал 
еурокапитал нарығы - рынок еврокапиталов 
еурокард - еврокард 
еурокарточка - еврокарточка 
еуроқарызхат - еврозаймы 
еуроклиринг - евроклиринг 
еурокредит - еврокредит 
еурокредит нарығы - рынок еврокредитов 
еуромарка нарығы - рынок евромарок 
еуронарық - еврорынок 
еуронота - евронота 
еурооблигация - еврооблигация 
еурооблигациялар нарығы - рынок еврооблигаций 
еурооблигациялар эмиссиясы - эмиссия еврооблигаций 

еуроодақ - евросоюз 
Еуропа аймақтық қоры - Европейский региональный 
фонд 

Еуропа даму қоры - Европейский фонд развития 
Еуропа əлеуметтік қоры, Еуропалық əлеуметтік қор - 
Европейский социальный фонд 

Еуропа жаңғыру жəне даму банкі - Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) 

Еуропа Кеңесі - Совет Европы 
Еуропа комиссиясы, Еуропалық комиссия - 
Европейская комиссия 

Еуропа Одағы, Еуропалық Одақ - Европейский Союз 
(ЕС) 

Еуропа Одағының Кеңесі - Совет Европейского Союза 
Еуропа парламенті - Европейский парламент 
Еуропа экономикалық кеңістігі - Европейское 
экономическое пространство (ЕЭП) 

Еуропа Экономикалық Қоғамдастығының тарифі - 
тариф ЕЭС 

Еуропаға арналған экономикалық комиссия - 
Экономическая комиссия для Европы (ЭКЕ)

еуропалық ақша бірлігі - европейская денежная единица 
еуропалық валюта - европейская валюта 
еуропалық валюта бірлігі - европейская валютная 
единица (ЭКЮ) 

еуропалық валюта жүйесі - европейская валютная 
система (ЕВС) 

Еуропалық валюта жүйесінің валютасы - валюта 
Европейской валютной системы 

Еуропалық валюта қоры - Европейский валютный 
фонд (ЕВФ) 

Еуропалық валюта одағы - Европейский валютный 
союз 

Еуропалық даму банкі - Европейский банк развития 
Еуропалық əлеуметтік қолдау қоры - Европейский 
фонд социальной поддержки 

еуропалық есеп айырысу бірлігі - европейская 
расчетная единица 

Еуропалық инвестициялық банк - Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ) 

Еуропалық кеңес, Еуропа кеңесі - Европейский совет 
еуропалық опцион - европейский опцион 
Еуропалық ортақ нарық - Европейский общий рынок 
Еуропалық орталық банк - Европейский центральный 
банк 

Еуропалық пошта жəне байланыс əкімшіліктері 
конференциясы (СЕПТ) - Европейская конференция 
администраций почт и электросвязи (СЕПТ)

Еуропалық пошта қаржы қызметтері комиссиясы - 
Комиссия европейских почтовых финансовых служб 
(КЕПФС)

Еуропалық пошта тəртіптемесі жөніндегі комитет - 
Европейский комитет по почтовой регламентации

Еуропалық сарапшы бухгалтерлер федерациясы - 
Федерация европейских бухгалтеров-экспертов 

Еуропалық стандарттау жөніндегі комитет - 
Европейский комитет по стандартизации

Еуропалық төлем одағы - Европейский платежный союз 
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Еуропалық экономикалық жəне валюталық одақ - 
Европейский экономический и валютный союз 

Еуропалық экономикалық қоғамдастық - 
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) 

Еуропалық экономикалық қоғамдастық 
шеңберіндегі сауда - торговля в рамках Европейского 
экономического сообщества 

Еуропалық экономикалық ынтымақтастық ұйы-
мы - Ор га низация европейского экономического 
сотрудничества 

Еуросеріктестер - Европартнеры 
еуростерлинг - евростерлинг 
еуроүлестеме - евроквота 
еурофранк - еврофранк 
еурофранктер нарығы - рынок еврофранков 
еурочек - еврочек 
еурочектер жүйесі - система еврочеков 
“ешқашан пайдаланылмаған” - “никогда не 
использовался” 

Ж 
жабдық, жабдықтау - оборудование 
жабдық жеткізіліміне ұсыныс - предложение на 
поставку оборудования 

жабдыққа арналған несие - ссуда на оборудование 
жабдықталым - довольствие 
жабдықтау - снабжение
жабдықтау бөлімі - отдел снабжения 
жабдықтау жоспары - план снабжения 
жабдықтау жүйесі - система снабжения 
жабдықтауды қысқарту - сокращение снабжения 
жабдықтаушының деректері - данные поставщика 
жабдықты жөндеу - ремонт оборудования
жабдықты қаржыландыру жəне несиелендіру - 
финансирование и кредитование оборудования 

жабу, жою, тарату - упразднение 
жабық акционерлік компания - закрытая акционерная 
компания 

жабық акционерлік қоғам - закрытое акционерное 
общество (ЗАО) 

жабық акционерлік қоғамды басқару - управление 
закрытым акционерным обществом 

жабық ақпарат - закрытая информация
жабық биржа - закрытая биржа 
жабық вагон - крытый вагон 
жабық депозиттеу - закрытое депонирование 
жабық жазылыс - закрытая подписка 
жабық жайғасым - закрытая позиция 
жабық жеделхат - закрытая депеша
жабық жеделхаттардағы транзит - транзит в закрытых 
депешах

жабық жиналыс - собрание закрытое 
жабық ипотека - ипотека закрытая 
“жабық” кəсіпорын - предприятие “закрытое” 
жабық кепілсалым - закрытый заклад 
жабық қор - закрытый фонд 
жабық мұрағат - архив закрытый
жабық мүшелік - членство закрытое 
жабық нарық - закрытый рынок 
жабық орналастыру - закрытое размещение 
жабық отырыс - заседание закрытое 
жабық сауда - торговля закрытая 
жабық сауда-саттық - торги закрытые 
жабық сауда-саттықта баға белгілеу - установление 
цен на закрытых торгах 

жабық тендер - тендер закрытый 
жабық тендер арқылы сату - продажа посредством 
закрытого тендера 

жабық тұрпаттағы инвестициялық қор - 
инвестиционный фонд закрытого типа 

жабық тұрпатты басқарушы компания - 
управленческая компания закрытого типа 

жабық тұрпатты мекеме - учреждение закрытого типа 
жабық тұрпатты номинативтік акция - номинативная 
акция закрытого типа 

жабық үлес - закрытая доля 
жабық хат - закрытое письмо 
жабық шот - закрытый счет 
жабық экономика - экономика закрытая 
жабық эмиссия - закрытая эмиссия 
жабылар алдында - перед закрытием 
“жабылар кездегі” - “при закрытии” 
жабылар қарсаңындағы бағам - курс на закрытие 
жабылар сəттегі баға бойынша деген тапсырма - 
поручение на закрытие 

жабылатын шкаф - шкаф запираемый
жабылмаған (өтелмеген) чек - непокрытый чек 
жабысқақ таспа - липкая лента, самоклеющаяся лента
жағдай, шарт, талап, ереже - условие 
жағдай; уақиға - случай 
жағдайға орай - в силу обстоятельств 
жағдайға орай кеңшілік беру - предоставление уступок 
в условиях 

жағдайды анықтау - выяснение обстоятельств, 
выяснение ситуации

жағдайды нығайту - укрепление положения 
жағдайды өзгерту - изменение положения 
жағдайды тұрақтандыру - стабилизация положения 
жағдайдың күрделілігі - неоднозначность положения
жағдайдың нашарлауы - ухудшение положения, 
ухудшение условий

жағдайдың шиеленісуі - драматизм положения 
жағдаят бөлімі - отдел конъюнктурный 
жағдаяттан алынған пайда - прибыль от конъюнктуры 
жағдаятты болжау - прогнозирование конъюнктуры 
жағдаятты болжау индексі - индекс прогнозирования 
конъюнктуры 

жағдаятты жандандыру - оживление конъюнктуры 
жағдаятты зерделеу - изучение конъюнктуры 
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жағдаятты қолдау жолындағы басқыншылық - 
интервенция в поддержку конъюнктуры 

жағдаятты нығайту - укрепление конъюнктуры 
жағдаятты түбегейлі талдау - фундаментальный анализ 
конъюнктуры 

жағдаяттық айналсоқпа кезеңдер - фазы 
конъюнктурного цикла 

жағдаяттық ауытқу - колебание конъюнктурное 
жағдаяттық дағдарыс - кризис конъюнктурный 
жағдаяттық институт - институт конъюнктурный 
жағдаяттық кезеңдік - цикл конъюнктурный 
жағдаяттық пайда - прибыль конъюнктурная 
жағдаяттық сараптама - экспертиза конъюнктурная 
жағдаяттық факторлар - факторы конъюнктурные 
жағдаяттық шолу - обзор конъюнктурный 
жағдаяттың ауытқуы - колебание конъюнктуры 
жағдаяттың жақсаруы - улучшение конъюнктуры 
жағдаяттың көтерілуі - повышение конъюнктуры 
жағдаяттың күрт ауытқуы - резкое колебание 
конъюнктуры 

жағдаяттың күтпеген жерден секірісті қозғалысы - 
неожиданное скачкообразное движение конъюнктуры 

жағдаяттың құлдырауы - падение конъюнктуры 
жағдаяттың нашарлауы - ухудшение конъюнктуры 
жағдаяттың орнықсыздығы - неустойчивость 
конъюнктуры 

жағдаяттың өсуі - подъем конъюнктуры 
жағдаяттың төмендеуі - понижение конъюнктуры 
жағымды əсер қалдыру - импонировать
жағымды леверидж, оңды леверидж - леверидж 
положительный 

жағымды нəтиже - результат положительный 
жағымпаз, жарамсақ - подхалимаж 
жағымпаздық - подхалимство
жағымсыз, келеңсіз - негативный
жағымсыз əрекет, теріс қылық, шалыс басушылық - 
проступок 

жағымсыз есептен шығару - негативное списание 
жағымсыз жазбаша карта - отрицательная письменная 
карта

“жағымсыз инвестициялар” - “отрицательные 
инвестиции” 

жағымсыз ипотекалық міндеттеме - отрицательное 
ипотечное обязательство 

жағымсыз капитал - негативный капитал 
жағымсыз картотека - негативная картотека 
жағымсыз міндеттеме - обязательство негативное 
жағымсыз өтем - негативное покрытие 
жағымсыз пайыз - негативный процент 
жағымсыз сипаттағы хабарламадан кейін акциялар 
бағамының күрт құлдырауы - резкое падение курса 
акций после сообщения негативного характера 

жағымсыз сұраныс - негативный спрос 
жағымсыз табыс салығы, келеңсіз табыс салығы - 
негативный подоходный налог 

жағымсыз фактор - негативный фактор 
жад - память
жаддау; қызметке тарту - вербовка 

жаднама, жадуал - памятка 
жадында сақтау, есте ұстау - запомнить 
жаза - наказание
жаза қолдану, өндіріп алу - налагать взыскание, 
наложение взыскания, произведение взыскания

жазаланушылық - наказуемость 
жазалау шарасы - мера наказания
жазаны ауыстыру - замена наказания 
жазасыздық, зауалсыздық - безнаказанность
жазатайым оқиғалардан сақтандыру - страхование от 
несчастных случаев 

жазатайым уақиға - несчастный случай 
жазба - надпись
жазба, жазу, жазылу, тіркеу - запись 
жазба белгі - письменный знак 
жазба енгізу - внесение записи 
жазба ескерткіш - письменный памятник 
жазба жазушы, жазбагер - надписатель 
жазба жазылғаны туралы хабарлама - уведомление о 
записи

жазба кітабы, тіркеу кітабы - книга записи
жазба құжат - документ письменный 
жазба мұра - наследие эпистолярное 
жазба пішімі - формат записи 
жазба хат-хабарды алу - выемка письменной 
корреспонденции

жазба, жазбахат, тілхат - записка 
жазбадағы хабар - передача в записи 
жазбалар - записи 
жазбалар жүргізу - ведение записей 
жазбалар кітабы - книга записей 
жазбалар тізбесі - перечень записей
жазбалардың дұрыстығы - правильность записей 
жазбаны тексеру - проверка записи 
жазбаны түзету (банк шоты бойынша) - исправление 
записи, поправка записи

жазбаша - письменный 
жазбаша борышқорлық міндеттеме - письменное 
долговое обязательство 

жазбаша бұйрық - приказ письменный 
жазбаша бұйрық беру - приказание письменное
жазбаша ескертпе, жазбаша ескерту - оговорка 
письменная, напоминание письменное, письменное 
предупреждение

жазбаша келісу, жазбаша келісім - письменное 
согласие 

жазбаша кепілдеме - рекомендация письменная 
жазбаша кепілдік - письменная гарантия 
жазбаша корреспонденция, жазбаша хат-хабар - 
корреспонденция письменная 

жазбаша қолдау - письменная поддержка 
жазбаша қуатталған борыш - письменно 
подтвержденный долг 

жазбаша мəлімдеме - заявление письменное 
жазбаша мəміле - письменная сделка 
жазбаша міндеттеме - письменное обязательство 
жазбаша наразылық - протест письменный 
жазбаша нысан - форма письменная 
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жазбаша нысанда - в письменной форме 
жазбаша нысанда наразылық білдіру - выражение 
протеста в письменной форме 

жазбаша нысандағы өтініш - просьба в письменной 
форме 

жазбаша өкім, нұсқама, ұйғарым - предписание 
жазбаша өтінім - заявка письменная 
жазбаша растау - подтверждение письменное 
жазбаша рұқсат - письменное разрешение 
жазбаша сауал - запрос письменный 
жазбаша сенімхат - доверенность письменная 
жазбаша тапсырыс - письменный заказ 
жазбаша түрде - в письменном виде 
жазбаша түсінік - показание письменное 
жазбаша ұсыныс - предложение письменное 
жазбаша ұсыныс беру - подача письменного 
предложения 

жазбаша хабарлама - извещение письменное, 
уведомление письменное

жазбаша хат-хабар - письменная корреспонденция 
жазбаша хат-хабар жөнелтімдерін қосымша жіберу - 
досылка отправлений письменной корреспонденции

жазбаша хат-хабар жөнелтімі - отправление 
письменной корреспонденции

жазбаша хат-хабар қызметі - служба письменной 
корреспонденции

жазбаша шарт - договор письменный 
жазбаша шарт нысаны - форма письменного     
договора 

жаздырып алу күні - день выписки 
жазира, шұрат (салық жеңілдіктері бар шағын 
мемлекет, арал, аймақ) - оазис 

жазу - письменность 
жазу ескерткіші - памятник письменности 
жазу жабдықтары - приборы письменные 
жазу жолы - строка 
жазу жылдамдығы - скорость записи 
жазу кітапшасы - книжка записная 
жазу қағазы - писчая бумага 
жазу құралдары - письменные приборы 
жазу машинкасы - машинка пишущая 
жазылатын басылым, жазылыстық басылым - 
издание подписное 

жазылған басылымдар - выписанные издания
жазылған соманы төлеу - оплачивать выписанные 
суммы 

жазылу бланкі - бланк подписки (подписной) 
жазылу полисі - подписной полис 
жазылу шарттары, жазылыс шарттары - условия 
подписки

жазылушы, жаздырушы, жазылыскер - подписчик 
жазылушылар тізімі - список подписчиков 
жазылым, жазылыс; тілхат, қолхат - подписка 
жазылым кезеңі - подписной период
жазылым құжаты - документ подписки 
жазылым мерзімі - срок подписки
жазылым науқаны - подписная кампания
жазылым ұсыну - предложение подписки 

жазылымға қабылдау орынжайы - пункт приема 
подписки

жазылымды жаңғырту - возобновление подписки 
жазылымды қабылдау - прием подписки
жазылымды қабылдау туралы түбіртек - квитанция о 
приеме подписки 

жазылымды ресімдеу - оформление подписки 
жазылымдық ақпарат - подписная информация
жазылымдық құжаттамалар - подписная документация
жазылымдық құн - подписная стоимость
жазылымнан бас тарту - отказ от подписки 
жазылымның ұжымдық түрі - коллективная форма 
подписки

жазылыс бағасы - цена подписки (подписная) 
жазылыс бағасы, жазылыстық баға - подписная цена 
жазылыс барысы туралы ақпар - сводка о ходе 
подписки

жазылыс бойынша - по подписке 
жазылыс бойынша бағалы қағаздар алушы - 
получатель ценных бумаг по подписке 

жазылыс бойынша салым - вклад по подписке 
жазылыс бойынша сату - продажа по подписке 
жазылыс бойынша сатып алынған акциялардың 
ақысын төлеу - оплата акций, купленных по подписке 

жазылыс варранты - подписной варрант 
жазылыс жабылды - подписка закрыта 
жазылыс капиталы - подписной капитал 
жазылыс кезеңі - период подписки 
жазылыс коэффициенті - подписной коэффициент 
жазылыс күні - день подписки 
жазылыс құқығы - право подписки 
жазылыс құқығы, жазылыстық құқық - подписное 
право 

жазылыс құқықтары - подписные права 
жазылыс лимитінен асып түсетін - с превышением 
лимита подписки 

жазылыс лимитінің асып түсуі - превышение лимита 
подписки 

жазылыс нысаны - форма подписки 
жазылыс парағы, қол қойылатын парақ - подписной 
лист 

жазылыс сертификаты - подписной сертификат 
жазылыс сомасы - сумма подписки 
жазылыс туралы жария ұсыныс - публичное 
предложение о подписке 

жазылыс туралы келісім - соглашение о подписке 
жазылыс туралы түбіртек - квитанция о подписке 
жазылыс туралы хабарлама - уведомление о подписке 
жазылыс үлестемесі - квота подписки (подписная) 
жазылыс хаттамасы - протокол подписки 
жазылыскерді оған бөлінген бағалы қағаздар туралы 
хабардар ету - уведомление подписчика о выделенных 
ему ценных бумагах 

жазылыскерді оған бөлінген бағалы қағаздардың 
саны жəне олардың ақысын төлеу қажеттігі туралы 
хабардар ету - уведомление подписчика о числе 
выделенных ему ценных бумаг и необходимости 
оплатить их 
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жазылыскерді оған бөлінген бағалы қағаздардың 
саны туралы хабардар ету - уведомление подписчика 
о числе выделенных ему ценных бумаг 

жазылысқа қатысу сертификаты - сертификат на 
участие в подписке 

жазылысқа құқықты куəландыратын жазылыс 
сертификаты - подписной сертификат, 
удостоверяющий право на подписку 

жазылысты жариялау - объявление подписки, 
объявлять подписку

жазылысты ресімдеу - оформить подписки
жазылысты таңдау құқығы - право выбора подписки 
жазылыстық акциялар - подписные акции 
жазылыстық капитал - капитал подписной 
жазылыстық құқық - право подписное 
жазылыстың артықшылығы - привилегия подписки 
жазылыстың ең қысқа мерзімі - минимальный срок 
подписки

жазылыстың жалпы сомасы - общая сумма подписки 
жазылыстың тоқтатылуы - прекращение подписки 
жазып берілген шоттардың тіркелімі - регистр 
выписанных счетов 

жай (қарапайым) кепілдік - простая гарантия 
жай аккредивтік хат - простое аккредитивное письмо 
жай акцепт (ризалық) - простой акцепт 
жай акция - простая акция 
жай аралас пошта (LC/АО) - простая смешанная почта 

(LC/АО)
жай арбитраж - простой арбитраж 
жай аударымды, аударылған қаржыны реттеу 
туралы өтініш немесе төлемақы төлеуге рұқсат 
туралы өтініш - просьба об урегулировании простого 
перевода, перечисления или просьба о разрешении на 
оплату 

жай бандероль, жай саухаттама - бандероль простая 
жай борышкерлік міндеттеме - простое долговое 
обязательство 

жай бухгалтерия - простая бухгалтерия 
жай бухгалтерлік есеп жүйесі - простая система 
бухгалтерского учета 

жай бухгалтерлік өткізбе - простая бухгалтерская 
проводка 

жай валюталық арбитраж - простой валютный 
арбитраж 

жай валюталық ескертпе - простые валютные оговорки 
жай вексель - простой вексель 
жай вексель құны - стоимость простого векселя 
жай вексельді төлеу - оплачивать простой вексель 
жай вексельдің міндетті деректемелері - обязательные 
реквизиты простого векселя 

жай есепшілік жүйесі - простая система счетоводства 
жай жөнелтім - простое отправление
жай инкассо - простое инкассо 
жай калькуляциялау əдісі - простой метод калькуляции 
жай купондық своп - простой купонный своп 
жай қойма куəлігі - простое складское свидетельство 
жай лотерея - простая лотерея 
жай мəміле - простая сделка 

жай мерзімдік жалақы жүйесі - простая повременная 
система заработной платы 

жай несие шоты - простой ссудный счет 
жай облигация - простая облигация 
жай өтемақылы келісімшарт - простой 
компенсационный контракт 

жай пайыздар - простые проценты 
жай пайыздық айырбас - простой процентный своп 
жай пайыздық қарыз - простой процентный заем 
жай пайыздық мөлшерлеме - простая процентная 
ставка 

жай салмақ алымы - простой весовой сбор
жай сауқаттама - бандероль простой
жай сəлемдеме - простая посылка 
жай серіктестік - простое товарищество 
жай төрелік мəміле, жай арбитраждық мəміле - 
простые арбитражные сделки 

жай үдемелі мөлшерлеме - простая прогрессивная 
ставка 

жай халықаралық аударым - простой международный 
перевод 

жай халықаралық фотооқылымды аударым - простой 
международный фоточитаемый перевод 

жай шот - простой счет 
жай, қарапайым, кəдуілгі - ординарный 
жайғастыру, бітістіру - улаживание 
жайғасым лимиті - лимит позиции 
жайғасым шегі - предел позиции 
жайғасымдар кестесі - таблица позиций 
жайғасымды жабу - закрывать позицию 
жайғасымды қайта қарау - пересмотр позиции 
жайғасымды (ұстанымды) қалыптастыру - 
формирование позиции 

жайғасымды қолдаудың оң нəтижесі - положительный 
результат поддержания позиции 

жайғасымды нығайту - укрепление позиции 
жайғасымды өзгерту - изменение позиции 
жайғасымның құнын анықтау - определение 
стоимости позиций 

жай-күй, жай-жапсар, жағдай, хал - состояние
жайластыру, көркейту - обустройство
жайлы купе - комфортабельное купе 
жақсарту - улучшать, улучшить, улучшение
жақсаруға беталыс - тенденция к улучшению 
жақсы атағын қорғау - защита репутации 
жақсы атағын пайдалану - пользование хорошей 
репутацией 

жақсы атақ - репутация хорошая 
жақсы атаққа жету - завоевание хорошей репутации 
жақсы атымен танымал фирма - фирма с хорошей 
репутацией 

жақсы атына кір келтіру - подрыв репутации 
жақсы жаңалықтардан кейін сату - продажа после 
хороших новостей 

жақсы жеткізіп беру - хорошая доставка 
“жақтаған” дауыс - голос “за” 
жақтаған жəне қарсы дəлелдер - доводы за и против 
“жақтап” дауыс беру - голосование “за” 
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жақын шетелдер - страны ближнего зарубежья 
жақындап келеді - на подходе 
жақындасу, жуықтасу - сближение 
жақындау, жуықтау, жуықтама - приближение 
жал, жалгерлік, жалдау - аренда
жала, жалған айыптау - клевета
жала жабу, пəле салу - инсинуация
жалақы - жалованье / жалование, зарплата (заработная 
плата)

жалақы, жұмысақы - заработная плата (зарплата) 
жалақы ақшасын беру күнтізбесі - календарь выдач 
денег заработной платы 

жалақы алу кезінде салық төлеу - уплата налогов при 
получении заработной платы 

жалақы алуға арналған чек - чек на получение 
заработной платы 

жалақы беру - выдача заработной платы 
жалақы беру күні - день выдачи зарплаты 
жалақы беруді тоқтата тұру - приостановка выдачи 
заработной платы 

жалақы бойынша ақшалай төлемдерді реттеу - 
регулирование денежных выплат по заработкам 

жалақы бойынша берешек - задолженность по 
заработной плате (зарплате)

жалақы бойынша борыш - долг по зарплате 
жалақы бөлімі - отдел заработной платы 
жалақы деңгейі - уровень заработной платы 
жалақы деңгейін анықтау - определение уровня 
заработной платы 

жалақы деңгейін реттеу - регулирование уровня 
зарплаты 

жалақы деңгейінің өсуі - рост уровня заработной платы 
жалақы жөніндегі берешекті жою - ликвидация 
задолженности по зарплате 

жалақы жүйесі - система заработной платы 
жалақы индексі - индекс заработной платы 
жалақы коэффициенті - коэффициент заработной 
платы 

жалақы қоры - фонд заработной платы (зарплаты)
жалақы қоры теориясы - теория фонда заработной 
платы 

жалақы қорын бөлу - распределение фонда заработной 
платы 

жалақы қорын үнемдеу - экономия фонда заработной 
платы 

жалақы қорына жұмсалған шығыс - расходы по 
фонду зарплаты 

жалақы қорынан алынатын салық - налог с фонда 
заработной платы 

жалақы қорының артық жұмсалуы - перерасход 
фонда заработной платы 

жалақы құрылымы - структура заработной платы 
жалақы мəселесі бойынша келісім - соглашение по 
вопросам заработной платы 

жалақы минимумы, жалақының ең төмен деңгейі - 
минимум заработной платы 

жалақы мөлшерлемелерінің жіктелімі - 
классификация ставок зарплаты 

жалақы мөлшерлемелерінің кестесі - таблица ставок 
заработной платы 

жалақы мөлшерлемесі - ставка заработной платы 
(зарплаты) 

жалақы мөлшерлемесі туралы келісім - соглашение о 
ставках зарплаты 

жалақы мөлшерлемесін реттеу - регулирование ставок 
заработной платы 

жалақы мөлшерлемесінің өзгермелілігі - изменяемость 
ставки зарплаты 

жалақы мөлшерлемесінің өзгеруі - изменение ставки 
зарплаты 

жалақы мөлшері - размер заработной платы 
жалақы нысаны - форма заработной платы 
жалақы салығы - налог на зарплату 
жалақы тарифі - тариф заработной платы 
жалақы төлемін қаржыландыру - финансирование 
выплат заработной платы 

жалақы төлеу - выплата жалованья, выплата заработной 
платы (зарплаты)

жалақы төлеу тəртібі - порядок выплаты зарплаты 
жалақы төлеуге арналған несие - ссуда на выплату 
заработной платы 

жалақы төлеуді кешіктіру - просрочка выплаты 
заработной платы 

жалақы төлеудің дүркінділігі - периодичность выплаты 
заработной платы 

жалақы төлеудің тоқтатылуы - прекращение выплаты 
зарплаты 

жалақы туралы анықтама - справка о зарплате 
жалақы туралы келісім - соглашение о зарплате 
жалақы түрі - вид заработной платы 
жалақы тізімдемесі - ведомость заработной платы 
жалақы шəкілі - шкала заработной платы 
жалақы шоты - счет заработной платы (зарплаты) 
жалақыға арналған несие - ссуда на заработную плату 
жалақыға есептелген төлем, жалақыға төлем 
есептеу, жалақы есептеу - начисление на заработную        
плату 

жалақыға жұмсалған шығыс - расходы на заработную 
плату 

жалақыға тыйым салу - замораживание заработной 
платы (зарплаты) 

жалақыға үстеме - надбавка к зарплате (заработной 
плате) 

жалақыдағы ұлттық айырмашылық - национальное 
различие в заработной плате 

жалақыдан алынатын салық - налог с зарплаты, налог, 
взимаемый с заработной платы 

жалақыдан аударылатын жинақ ақшаның қорлануы 
- накопление сбережений из заработной платы 

жалақыдан аударым - отчисление из зарплаты, 
отчисления от заработной платы

жалақыдан əлеуметтік қамсыздандыру қорына 
ұстап қалу - вычет из зарплаты в фонд социального 
обеспечения 

жалақыдан ұсталған ақша тізімдемесі - ведомость 
удержания из заработной платы 
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жалақыдан ұстап қалу - удержание из заработной 
платы (зарплаты) 

жалақыдан шегеру - вычет из зарплаты 
жалақыны арттыруды талап ету - требование 
увеличения заработной платы 

жалақыны арттыруды тоқтата тұру - приостановка 
повышения заработной платы 

жалақыны бақылау - контроль над заработной платой 
жалақыны банк арқылы төлеу - выплата зарплаты 
через банк 

жалақыны екі жақты есептеу жүйесі - система 
двойного расчета заработной платы 

жалақыны есептеу - расчет заработной платы 
жалақыны жинақбанк арқылы төлеу - выплата 
зарплаты через сбербанк 

жалақыны жоспарлау - планирование заработной 
платы 

жалақыны индекстеу - индексация (индексирование) 
заработной платы 

жалақыны көбейтуді сұрау - просьба об увеличении 
зарплаты 

жалақыны көтеру талабы - требование повышения 
заработной платы 

жалақыны қайта табыстау - переуступка заработной 
платы 

жалақыны қысқарту - сокращение зарплаты, 
урезывание заработной платы 

жалақыны мөлшерлеу - нормирование заработной 
платы 

жалақыны реттеу - регулирование заработной платы 
жалақыны тарифтеу - тарификация заработной платы 
жалақыны төмендету - снижение зарплаты 
жалақыны тікелей аудару жүйесі - система прямого 
перечисления заработной платы 

жалақыны Халық банкі арқылы төлеу - выплата 
зарплаты через Халық банк 

жалақыны шотқа тікелей аудару - прямое 
перечисление заработной платы на счет 

жалақының аймақтық коэффициенттері - 
региональные коэффициенты заработной платы 

жалақының артуы - повышение зарплаты 
жалақының ең төмен деңгейі - минимальный уровень 
заработной платы 

жалақының ең төмен мөлшері - минимальный размер 
заработной платы (зарплаты)

жалақының жоғарғы шегі - потолок заработной платы 
жалақының көбеюі - увеличение зарплаты 
жалақының өзгеруі - изменение заработной платы 
жалақының өсуі - рост заработной платы, прирост 
заработной платы

жалақының өсуімен байланысты инфляция - 
инфляция, связанная с ростом заработной платы 

жалақының өсуін индекстеу - индексация роста 
заработной платы 

жалақының өсуін тежеу - сдерживание роста 
заработной платы 

жалақының салыстырмалы деңгейі - сравнительный 
уровень зарплаты 

жалақының сатып алуға жарамдылығы - 
покупательная способность заработной платы 

жалақының теңгеге шаққандағы нормативі - 
норматив заработной платы на тенге 

жалақының төмендеуі - понижение заработной платы 
жалақының шекті деңгейі - предельный уровень 
заработной платы 

жалатпалы мəнет - плакированная монета 
жалау, байрақ - флаг
жалауша - вымпел, флажок
жалгер - арендатор 
жалгерлік - аренда 
жалгерлік кəсіпорын - арендное предприятие
жалгерлік төлемнен түскен түсімдер - поступления от 
арендной платы 

жалгерлік туралы келісім - соглашение об аренде 
жалгерлік үшін алынатын пайыз - процент, 
взимаемый за аренду 

жалгерлік шартымен жер меншігін пайдалану 
құқығы - право пользования земельной 
собственностью на условиях аренды 

жалға алу - заарендовать 
жалға алынған - арендованный 
жалға алынған жер - земля арендованная 
жалға беру - сдавать в аренду 
жалға беруші - арендодатель
жалған (қолдан жасалған) - ложный, подложный, 
фальшивый, фиктивный, поддельный, фальшивка

жалған (қолдан жасалған) ақша құжаты - поддельный 
денежный документ 

жалған (қолдан) жасалған акция - поддельная акция 
жалған (қолдан) жасалған банкнот - поддельная 
банкнота 

жалған (қолдан) жасалған валюта - поддельная валюта 
жалған (қолдан) жасаушы - подделыватель 
жалған акциялар өткізімі (өткізу) - сбыт фальшивых 
акций 

жалған ақпарат - информация ложная 
жалған ақша - поддельные деньги, фальшивые деньги
жалған ақша (мəнет) жасаушы - фальшивомонетчик 
жалған ақша белгілерін жасау - подделка денежных 
знаков 

жалған ақша жасаушылық - фальшивомонетничество 
жалған ақша құжаттарын жасау - подделка денежных 
документов 

жалған банк депозиті - мнимый банковский депозит 
жалған банкнот - банкнота фальшивая 
жалған банкроттық - фиктивное банкротство 
жалған вексель - фиктивный вексель 
жалған вексельді пайдаланушы - пользователь 
фиктивного векселя 

жалған дивиденд - поддельный дивиденд 
жалған жасалған құжаттар - подлог документов 
жалған жасау - фальсифицировать 
жалған капитал - фиктивный капитал 
жалған карточка - фальшивая карточка 
жалған кəсіпкерлік - лжепредпринимательство 
жалған кредит - фиктивный кредит 
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жалған кредит карточкасы - поддельная кредитная 
карточка 

жалған куə - лжесвидетель 
жалған кінəрат-талап - ложная претензия 
жалған қағаз - фиктивная бумага 
жалған қол қою - подделка подписи, подделывание 
подписи, поддельная подпись

жалған құжат - документ поддельный, документ 
фиктивный, подложный документ, фиктивный 
документ фальшивый документ

жалған лақап - слухи ложные 
жалған мəміле - мнимая сделка, фиктивная сделка
жалған мəнет жасау, жалған ақша жасау - 
фальсификация монет 

жалған мəнет, жалған тиын, жалған шақа, жалған 
ақша - фальшивая монета, поддельная монета

жалған монопсония - ложная монопсония 
жалған нарықтық құрылымдар - псевдорыночные 
структуры 

жалған нəтижелер жасау - подделка результатов 
жалған неке - брак фиктивный
жалған нұсқаны түпнұсқадан ажырата білу - отличать 
фальшивку от оригинала 

жалған пошта маркалары, пошта маркаларын 
қолдан жасау - подделка почтовых марок

жалған салым - фиктивный вклад, мнимый вклад
жалған субелгі - фальшивый водяной знак 
жалған тапсырыс - фиктивный заказ 
жалған тұлға - фиктивное лицо 
жалған тұлға, жасанды тұлға - подставное лицо 
жалған тұлғалар - подставные 
жалған тіркеу - фальшивая регистрация 
жалған чек, жасалынды чек - фальшивый чек, 
фиктивный чек

жалған чектер дайындаушы - изготовитель фальшивых 
чеков 

жалған чектер тіркелімі - регистр поддельных чеков 
жалған чекті пайдалану - использование фиктивного 
чека 

жалған шаруашылық операциялар - фиктивные 
хозяйственные операции 

жалған шеңбер - ложный круг 
жалған шот - фиктивный счет 
жалған экономика - фиктивная экономика 
жалғасу фигурасы - фигура продолжения 
жалғыз дана - экземпляр единственный 
жалғыз жазба əдісі бойынша жүргізілетін 
бухгалтерлік есеп жүйесі - система бухгалтерского 
учета по методу одинарных записей 

жалғыз опцион - одиночный опцион 
жалдама ақы - наемная плата 
жалдама мүлік - арендное имущество 
жалдамалы - наемный 
жалдамалы жұмыскерлер еңбегі - труд наемных 
работников 

жалданбалы еңбек - труд наемный 
жалданушы - наемник, фрахтовщик
жалданып жұмыс істейтін адам - человек, работающий 
по найму 

жалдау - наем
жалдау ақысы - арендная плата
жалдау ақысын тоқтатып қою - замораживание 
арендной платы 

жалдау құны - стоимость аренды 
жалдау шарттары - условия найма 
жалдаушы - наемщик, наниматель, фрахтователь
жалқы металдық - монометаллический 
“жалпақ” (пайызсыз) - “плоский” 
жалпақ тегіс белбеулі транспортер - транспортер с 
плоским гладким ремнем

жалпы адамзаттық құндылықтар - ценности 
общечеловеческие 

жалпы айналым - оборот общий 
жалпы айналым капиталы - валовой оборотный 
капитал 

жалпы ақша түсімі - валовая выручка 
жалпы баға - валовая цена, цена брутто
“жалпы” бағам - курс “брутто” 
жалпы белгіленген - общеустановленный 
жалпы бланк - бланк общий
жалпы борыш - брутто-долг 
жалпы бөлім - общий отдел 
жалпы дағдарыс - общий кризис 
жалпы ережелер - общие положения 
жалпы есептеме - отчет общий 
жалпы ескертпе - оговорка общая 
жалпы жинақ ақша - валовые сбережения 
жалпы жинақ ақша мен инвестициялар шоты - счет 
валовых сбережений и инвестиций 

жалпы жиналыс - собрание общее 
жалпы жиынтық, қосынды жиынтық, жиынтық 
қорытынды - итог суммарный 

жалпы жұрт қабылдаған тəжірибе - практика 
общепринятая 

жалпы жұрт пайдаланатын ресурстар - ресурсы 
общего пользования 

жалпы жұрттың қолы жететін баға - цена 
общедоступная 

жалпы жүкқұжат - общая накладная
жалпы залал - валовой убыток 
жалпы инвестициялық сенім қоры - общий 
инвестиционный траст-фонд 

жалпы кедендік тарифті белгілеу - установление 
общего таможенного тарифа 

жалпы кепілдеме; жалпы ұсыныс - общая 
рекомендация 

жалпы кепілхаттық парақ - общий закладной лист 
жалпы көлемнен бөлектелген жөнелтім - отправление, 
выделенное из общей массы

жалпы көрсеткіш - общий показатель 
жалпы кредит желісі, ортақ кредит желісі - общая 
кредитная линия 

жалпы күрделі жұмсалым - валовые капиталовложения 
жалпы кэш флоу - кэш-флоу брутто 
жалпы қадағалау ретінде наразылық білдіру - протест 
в порядке общего надзора 

жалпы қаржы сметасы - общая финансовая смета 
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жалпы қорытынды, жалпы жиыны - общий итог 
жалпы мақсаттағы салықтар - налоги общего 
назначения 

жалпы мемлекеттік - общегосударственный 
жалпы мемлекеттік қаржы - общегосударственные 
финансы 

жалпы мемлекеттік мүдделер - интересы 
общегосударственные 

жалпы мүдделер үшін, ортақ мүдделер үшін - в общих 
интересах 

жалпы облигация, ортақ облигация - облигация общая 
жалпы өндірім - выработка валовая 
жалпы өсім - валовой прирост 
жалпы өтеу коэффициенті - коэффициент общего 
покрытия

жалпы пайда - валовая прибыль, брутто-прибыль
жалпы пайда есебі - учет валовой прибыли 
жалпы пайда коэффициенті - коэффициент валовой 
прибыли 

жалпы пайдадан алынатын салық - налог с валовой 
прибыли 

жалпы пайыз, брутто-пайыз, пайыз-брутто - валовой 
процент, брутто-проценты, проценты брутто

жалпы салмақ - брутто, вес брутто, масса-брутто
жалпы салмақтан бөліп алынған жөнелтім - 
отправления, выделенные из общей массы 

жалпы сипаттағы трансферт - трансферт общего 
характера 

жалпы сома - валовая сумма, общая сумма
жалпы спрэд - общий спрэд 
жалпы сыртқы борыш - валовой внешний долг
жалпы табыс - валовой доход, общий доход, доход 
брутто

жалпы табыс сомасы - сумма валового дохода 
жалпы табыстан алынатын салық - налог с валового 
дохода 

жалпы табыстың мультипликаторы - мультипликатор 
валового дохода 

жалпы талаптар - общие требования
жалпы теңгерім - баланс в целом, брутто-баланс
жалпы тепе-теңдік - общее равновесие 
жалпы тиімділік, ортақ тиімділік - общая 
рентабельность 

жалпы төлемақы - валовые выплаты 
жалпы түсімдер - валовые поступления 
жалпы ұлттық несие - общенациональная ссуда 
жалпы ұлттық өнім - валовый национальный продукт
жалпы ұлттық өнім бағасының индекс - индекс цен 
валового национального продукта 

жалпы ұлттық өнімді желбуаздандыру - раздувание 
валового национального продукта 

жалпы ұлттық төлемдер жүйесі - общенациональная 
система платежей 

жалпы халықтық меншік - собственность 
общенародная 

жалпы цифрлар - цифры валовые 
жалпы шегерім - общая скидка 
жалпы шот, ортақ шот - счет общий 

жалпы шығын - общие затраты, общие издержки
жалпы шығын сомасы - сумма общих издержек 
жалпы шығыс, ортақ шығыс - общие расходы
жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) - валовой внутренний продукт 

(ВВП) 
жалпы ішкі өнімді тұрақтандыру - стабилизация ВВП 
жалпы экономикалық əдіснама - общеэкономическая 
методология 

жалпы экономикалық жағдайды талдау - анализ 
общеэкономической ситуации

жалпы экономикалық заңдар - общие экономические 
законы 

жалпы экономикалық үйлесім - пропорции 
общеэкономические 

жалпы экспорт - экспорт валовой 
жалпыға бірдей еңбек - труд всеобщий 
жалпыға бірдей игілік теориясы - теория общего 
благосостояния 

жалпыға бірдей қызмет көрсету - всеобщее 
обслуживание 

жалпыға бірдей мақұлдау - одобрение всеобщее 
“жалпыға бірдей ізгілік мемлекеті” бағдарламасы - 
программа “государства всеобщего благоденствия” 

жалпыға бірдей, жалпыға ортақ - всеобщий
жалпыға қолжетімді қызметтер көрсету - 
общедоступные услуги

жалпыға қолжетімді пошта қызметтерін көрсету - 
общедоступные почтовые услуги

жалпының қолы жетерлік, жалпыға қолжетімді - 
общедоступный 

жалтырату - глянцевание
жамағайындық мұра - наследство коллатеральное 
жаман атақ - репутация плохая 
“жаман” борыш - “плохой” долг 
жаман чек - плохой чек 
жан басы салығы - подушная подать 
жан басына шаққанда табыстың өсуі - рост дохода на 
душу населения 

жан басына шаққандағы орташа жиынтық табыс - 
среднедушевой совокупный доход 

жан басына шаққандағы орташа табыс - 
среднедушевой доход 

жан басына шаққандағы табыс - доход среднедушевой 
жанама - косвенный, побочный
жанама баға белгіленімі - косвенная котировка 
жанама бағам - косвенный курс 
жанама жəрдемқаржы - субсидия косвенная 
жанама залал - убытки косвенные 
жанама зиян - побочный ущерб 
жанама инвестициялау - инвестирование косвенное 
жанама ипотекалық несие - косвенная ипотечная ссуда 
жанама кредит - косвенный кредит 
жанама кредиттік шектеулер - косвенные кредитные 
ограничения 

жанама күрделі қаржы жұмсалымы - косвенные 
капиталовложения 

жанама қаржыландыру - финансирование косвенное 
жанама қаскөйлік - умысел эвентуальный 
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жанама міндеттемелер - обязательства косвенные 
жанама несие - косвенная ссуда 
жанама салық - налог косвенный 
жанама салық салу - налогообложение косвенное, 
обложение косвенное

жанама салықтар - косвенные налоги 
жанама табыс - побочный доход, косвенный доход
жанама түрде инвестициялау - непрямое 
инвестирование 

жанама түрде қамтамасыз етілген тұтыну несиесі 
- непрямые обеспеченные потребительские              
ссуды 

жанама шектеулер - косвенные ограничения 
жанама шығын - косвенные затраты, косвенные 
издержки

жанама шығыс - косвенные расходы 
жанар-жағар май - горюче-смазочные материалы 
жанар-жағар май жəне отын - ГСМ и топливо 
жанармай - горючее
жанас пайда, жанама пайда - выгода побочная 
“жанасу” - “прикосновение” 
жанбайтын шкаф - шкаф несгораемый
жанбайтын, отқа төзімді - несгораемый 
жанбасылық салық - налог подушный 
жанданған - оживленный 
жанданған нарық - оживленный рынок 
жандандыру - активизировать
жандану, жандандыру - оживление 
жанды еңбек - труд живой
жан-жақты - всесторонний
жан-жақты зерттеу - обследование всестороннее 
жанжал - конфликт
жанжалды бітістіру - улаживание конфликта 
жанжалды реттеу - урегулирование конфликта 
жанжалды, даулы - конфликтный 
жансызданған капитал - омертвленный капитал 
жаңа акциялар - новые акции 
жаңа акциялар шығару жолымен капиталдың 

“сұйылуы” (“бытырауы”) - “разводнение” капитала 
путем выпуска новых акций 

жаңа акциялар шығарылымының құны - стоимость 
выпуска новых акций 

жаңа акцияларды жария шығару, көпшілікке 
арналған жаңа акциялар шығару - публичный 
выпуск новых акций 

жаңа ақша - новые деньги 
жаңа бағалы қағаздар нарығы - рынок новых ценных 
бумаг 

жаңа бухгалтерлік хабарлама - новое бухгалтерское 
сообщение 

жаңа енгізілімдер нəтижесінде түскен пайда - прибыль 
в результате нововведений 

жаңа енгізілімді жүзеге асырудан түскен пайда - 
прибыль от реализации нововведения 

жаңа енгізім - нововведение 
жаңа жазылыс - новая подписка 
жаңа жол - новая строка 
жаңа жолдан жазу - начинать с новой строки 

жаңа жұмыс орындарын құру - создание новых 
рабочих мест 

жаңа заңнама енгізу - ввод нового законодательства 
жаңа заңның күшіне енген күні - дата вступления в 
силу нового закона 

жаңа капитал - новый капитал 
жаңа кəсіпорын құруға арналған несие - ссуда на 
создание нового предприятия 

жаңа клиенттер тарту - привлечение новых клиентов 
жаңа компания дамуының нарыққа акциялар 
шығаруы алдындағы сатысы - стадия развития 
новой компании, предшествующая выпуску акций на 
рынок 

жаңа компанияның қазіргі компаниядан бөлініп 
шығуы - отпочкование новой компании от 
существующей 

жаңа кредит - новый кредит 
жаңа күрделі қаржы жұмсалымы - новые капитальные 
вложения 

жаңа қалдық - новый остаток 
жаңа қарыз - новый заем 
жаңа қарыз алу жолымен қаржыландыру - 
финансирование путем получения новых займов 

жаңа қарыздар пакеті - пакет новых займов 
жаңа қоныс; қоныстой - новоселье 
жаңа құбылыс, жаңа дəстүр - новшество 
жаңа құрылысқа арналған несие - ссуда на новое 
строительство 

жаңа мəмілелер бөлімі - отдел новых сделок 
жаңа мекенжайға жіберу, мекенжайға қайта жіберу - 
переадресование 

жаңа мүлікті кепілге салу туралы ереже - положение о 
закладе нового имущества 

жаңа мүшелер қабылдау - принятие новых членов 
жаңа нұсқа - новый вариант 
жаңа облигациялар - новые облигации 
жаңа облигациялар нарығы - рынок новых облигаций 
жаңа облигациялар шығарылымының құны - 
стоимость выпуска новых облигаций 

жаңа өнім шығарылымын игеру қоры - фонд 
освоения выпуска новой продукции 

жаңа техниканы жасауға жəне енгізуге жұмсалатын 
шығыс - расходы на создание и внедрение новой 
техники 

жаңа техниканы игеру қоры - фонд освоения новой 
техники 

жаңа технологияға тікелей күрделі каржы 
жұмсалымы - прямые капиталовложения в новую 
технологию 

жаңа технологиялар тарту - привлечение новых 
технологий 

жаңа шот - новый счет 
жаңа шығарылым - новый выпуск 
жаңа шығарылымға шегерім - скидка на новый 
выпуск 

“жаңа шығарылымды сатып алу құқығымен” - “с 
правом приобретения новых выпусков” 

жаңа эмиссиялар нарығы - рынок новых эмиссий 



172ЖАҢАДАН

жаңадан бағалау бойынша - по новым оценкам 
жаңадан берілген кредиттер - новые предоставленные 
кредиты 

жаңадан қаржы бөлу - переассигновать
жаңадан несиелендіру - новое кредитование 
жаңаланатын ресурстар - ресурсы возобновляемые 
жаңаланбайтын аккредитив - невозобновляемый 
аккредитив 

жаңаланбайтын кредит желісі - невозобновляемая 
кредитная линия 

жаңаланбайтын ресурстар - ресурсы 
невозобновляемые 

жаңалау - освежение 
жаңалық ашқаны үшін сыйақы - вознаграждение за 
открытие 

жаңалық енгізу - введение (внедрение) новшества 
жаңалық енгізу кезеңі - цикл нововведения 
жаңалық, сонылық - новизна
жаңалықтар - новости
жаңалықтар ақпары - сводка новостей 
жаңалықтар ұсынысы - предложение новинок 
жаңалықтар хабары - передача новостей 
жаңалықтарды жариялау - публикация новостей 
жаңалықтарды хабарлау - сообщение новостей 
жаңартпа, жаңарту - новация 
жаңартпаға жұмсалған шығын - затраты на инновации 
жаңартпалы - револьверный 
жаңартпалы аккредитив - аккредитив револьверный 
жаңартпалы аккредитив - револьверный аккредитив 
жаңартпалы кредит - револьверный кредит 
жаңартпалы кредиттік желі - револьверная кредитная 
линия 

жаңартпалы қор, инновациялық қор - инновационный 
фонд 

жаңартпалы шот - револьверный счет 
жаңартпалық қызмет нəтижелерінің көрсеткіші - 
показатель результатов инновационной деятельности 

жаңартпалық стратегия - стратегия инновационная 
жаңартпалық үдерістің тиімділігі - эффективность 
инновационного процесса 

жаңартпасыз кредит желісі - неревольверная кредитная 
линия 

жаңартылатын мерзімді операцияның көмегімен 
хеджерлеу - хеджирование с помощью возобновляемой 
срочной операции 

жаңартылған кредит - кредит возобновленный 
жаңартылмалы аккредитив - аккредитив 
возобновляемый 

жаңартылмалы кредит - кредит возобновляемый 
жаңартылмалы қор - фонд возобновляемый 
жаңару, жаңарту - обновление 
жаңару стратегиясы - стратегия обновления 
жаңару үдерісі - процесс обновления 
жаңашылдық - новаторство 
жаңашылдық жоба - проект новаторский 
жаңғыртпа, қайта жаңарту - реновация 
жаңғырту - модернизация 
жаңғыртуға арналған несие - ссуда на модернизацию 

жаңғырық - эхо 
жаңсақтық, қате есептеу - просчет 
жаңылу - ошибаться
жаңылыс жіберілген төлем құжаты - ошибочно 
посланный платежный документ 

жапқыш құрылғы - запирающее устройство
жаппай бақылау - сплошной контроль
жаппай жекешелендіру - массовая приватизация 
жаппай жұмылдыру - мобилизация массовая
жаппай кепілдік, сыбайластық, жең ұшынан жалғасу 

- круговая порука 
жаппай қолдампаздық, беталды қолдампаздық - 
протекционизм огульный 

жаппай сəйкестендіру - массовая идентификация 
жаппай тұтынылатын тауарлар, көпшілік 
тұтынатын тауарлар, көпшілік қолды тауарлар - 
товары массового потребления 

жаппай шығарылым облигациялары - облигации 
массового выпуска 

жаппай, тегіс, түгел - повсеместный, поголовно
жапсарлас мүлік - примыкающая недвижимость 
жапсырма - вклейка
жапсырма, құлақша, құлақша қағаз‚ затбелгі - ярлык 
жапсырма шеңбер - накладной круг 
жапсыру, жабыстыру; жапсырма - наклейка 
жарақаттану - травматизм
жарақтандыру, жарақтау - оснащение
жарамды - годный 
“жарамды” - “годен” 
жарамды дана - экземпляр действительный 
жарамды құжаттар - пригодные документы 
жарамдылығын тексеру - проверка пригодности 
жарамдылық - годность, пригодность
жарамдылық түсімі - выход годного 
жарамдылықты анықтау - определение пригодности 
жарамсақтық - подобострастие, угодничество
жарамсыз - недействительный 
жарамсыз аккредитив - недействительный аккредитив 
жарамсыз дана - экземпляр недействительный 
жарамсыз дауыс - голос недействительный 
жарамсыз деп жариялау - объявление 
недействительным, объявлять недействительным

жарамсыз деп тану - признание недействительным 
жарамсыз деп тану туралы қуыным - иск о признании 
недействительным 

жарамсыз деп тану туралы хабарландыру - 
объявление о признании недействительным 

жарамсыз мəміле - недействительная сделка 
жарамсыз пошта маркасы - недействительная почтовая 
марка

жарамсыз төлем тапсырмасы - недействительное 
платежное поручение 

жарамсыз чек - чек недействительный 
жарамсыздық - негодность, непригодность
жарамсыздық туралы хабарландыру - объявление о 
недействительности 

жарастық, үйлесім - лад
жаратпаушылық - антипатия
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жаратылыстану - естествознание
жаргон - жаргон
жарғы - устав 
жарғы ережелері - положения уставные 
жарғы капиталы, жарғылық капитал - капитал 
уставный 

жарғы қоры, жарғылық қор - фонд уставный 
жарғы қорының көбеюі, жарғылық қордың көбеюі - 
увеличение уставного фонда 

жарғыда қарастырылған сақтық қор - резерв, 
предусмотренный уставом 

жарғыда ұйғарылған есептеме - отчет, предписанный 
уставом 

жарғылық акционерлік капитал - уставный (уставной) 
акционерный капитал 

жарғылық атаулы капитал - уставный номинальный 
капитал 

жарғылық капитал - уставный (уставной) капитал 
жарғылық капиталдың барынша көп үлестері - 
максимальные доли уставного капитала 

жарғылық капиталдың ең аз үлестері - минимальные 
доли уставного капитала 

жарғылық капиталдың ең төмен мөлшері - 
минимальный размер уставного капитала 

жарғылық капиталдың шекті үлестері - предельные 
доли уставного капитала 

жарғылық қор - уставный (уставной) фонд 
жарғылық қорға төленетін жарна - взнос в уставный 
фонд 

жарғылық қордағы үлес - доля в уставном фонде 
жарғылық құжаттар - документы уставные 
жарғылық нормалар, жарғылық өлшемдер - уставные 
нормы 

жарғылық сақтық қор - уставный (уставной) резерв 
жарғымен айқындалған дивиденд - дивиденд, 
определенный уставом 

жария, жариялылық - гласность, публичный
жария болу, тарап кету - огласка 
жария емес, құпия, астыртын, заңсыз - нелегальный 
жария ету - обнародовать, предать гласности
жария конкурс - публичный конкурс 
жария мəлімдеме - заявление публичное 
жария сауда-саттық - торги гласные 
жария сенімгер меншіктенуші - публичный 
доверительный собственник 

жария талқылау - обсуждение публичное 
жария тендер - тендер публичный 
жария уағдаластық, көпшілік алдындағы 
уағдаластық - договоренность публичная 

жария шарт - публичный договор 
жария шығарылатын акцияларға өтінімнің 
преференциялық нысаны - преференциальная форма 
заявки на публично выпускаемые акции 

жариял - легаль 
жарияланатын құжаттар тізбесі -  перечень 
публикуемых документов

жарияланған акционерлік капитал - объявленный 
акционерный капитал 

жарияланған баға - объявленная цена 
жарияланған банкроттық - объявленное банкротство 
жарияланған дивиденд - объявленный дивиденд 
жарияланған индоссамент - объявленный индоссамент 
жарияланған капитал - объявленный капитал 
жарияланған құн - объявленная стоимость 
жарияланған құндылық - объявленная ценность 
жарияланған құндылық деңгейі - ступень объявленной 
ценности

жарияланған пайда - прибыль объявленная 
жарияланған пайыз - объявленный процент 
жарияланған пайыздық мөлшерлеме - объявленная 
процентная ставка 

жарияланған сақтық қорлар - опубликованные 
резервы 

жарияланған сауда-саттық - объявленные торги 
жарияланым - публикация
жариялау кезінде кескінді беру - передача изображения 
при опубликовании 

жариялау кезінде құжаттың мəтінін беру - передача 
текста документа при опубликовании 

жариялау күні - дата публикации 
жариялау сомасы - суммы рекламационные 
жариялау, əйгілеу, хабарлау - оглашение, 
опубликование, объявить

жарқағаз - афиша
жарлық - указ
жарлық жобасы - проект указа 
жарлықтың күшін жою - отмена указа 
жарна - взнос
жарна бірлігі - единица взноса
жарна жіктелімі - класс взноса
жарна қабылдау - принятие взноса 
жарна мөлшері - размер взноса 
жарна сақтық қоры - резерв взносов 
жарна төлеу - плата взноса, уплата взноса, произведение 
взноса

жарна төлеу міндеті - обязанность уплаты взносов 
жарна төлеуден босату - освобождение от уплаты 
взносов 

жарналармен өтеу - погашение взносами 
жарнама - реклама 
жарнама агенттігі - рекламное агентство 
жарнама айналысы - обращение рекламное 
жарнама əдебі - рекламная этика 
жарнама беруші - рекламодатель 
жарнама бюросы - бюро рекламное 
жарнама жөніндегі директор - директор по рекламе 
жарнама иесі - носитель рекламы 
жарнама компаниясы - рекламная компания 
жарнама құралдарын таңдау - выбор средств    
рекламы 

жарнама қызметі - деятельность рекламная 
жарнама орталығы - центр рекламный 
жарнама өнімдері - рекламные продукции 
жарнама салығы - налог на рекламу 
жарнама стратегиясы - рекламная стратегия 
жарнама таратушы - рекламораспространитель 
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жарнама ұйымдастыру жөніндегі шаралар - меры по 
организации рекламы 

жарнама шығару - выпуск рекламы 
жарнама шығарушы - рекламопроизводитель 
жарнама шығыны - издержки рекламные 
жарнама-адам - человек-реклама 
жарнамадан түскен пайда - прибыль от рекламы 
жарнамадан түскен табыс - доход от рекламы 
жарнамалау - рекламирование, рекламировать
жарнамалық - рекламный 
жарнамалық, жарнама таратушы, жарнама 
жеткізуші - рекламоноситель, рекламополучатель

жарнамалық анықтамалық - справочник рекламный 
жарнамалық аунақша - рекламный ролик 
жарнамалық басылым - издание рекламное 
жарнамалық бюджет - рекламный бюджет 
жарнамалық дана - экземпляр рекламный 
жарнамалық девиз, жарнамалық ұран - рекламный 
девиз 

жарнамалық жазбасы бар клише - клише с рекламной 
надписью

жарнамалық жарияланым - публикация рекламная 
жарнамалық икемділік - рекламная эластичность 
жарнамалық көрме - выставка рекламная 
жарнамалық құлақтандырма, жарнамалық аңдатпа - 
рекламный проспект 

жарнамалық мəтін - текст рекламный 
жарнамалық модульді алдын ала орналастыру 
мөлшерлемесі - приладка (предварительная ставка) 
рекламного модуля 

жарнамалық өнімді жеткізу - доставка рекламной 
продукции 

жарнамалық парақша - листок рекламный 
жарнамалық пошта жөнелтімдері (ЖПЖ - рекламные 
почтовые отправления (РПО)

жарнамалық сапар - поездка рекламная 
жарнамалық смета - рекламная смета 
жарнамалық тариф - тариф рекламный 
жарнамалық үндеухат - рекламная листовка 
жарнамалық фильм - рекламный фильм 
жарнамалық хабарлама - рекламное сообщение 
жарнамалық хат - рекламное письмо 
жарнамалық шегерім - рекламная скидка 
жарнаманың пəрменділігі - действенность рекламы 
жарнаманың тартымдылығы - привлекательность 
рекламы 

жарнамашы - рекламист 
жарнаны есепке алу - учет взноса, учитывание     
взноса

жарнаның ең аз мөлшері қағидаты - принцип 
минимального размера взноса 

жарнаның ең көп мөлшері қағидаты - принцип 
максимального размера взноса 

жарнапұл салу - внесение пая 
жарты жылдық - полугодие 
жарты жылдық есеп-қисап - отчетность полугодовая 
жарты жылдық есептеме - отчет полугодовой 
жарты жылдық жарна - полугодовой взнос 

жарты жылдық қаржы есеп-қисабы - полугодовая 
финансовая отчетность 

жарты жылдық төлем - платеж полугодовой 
жаршы - глашатай
жарық - свет
жарық сезгіштік - светочувствительность
жарықсүзгі - светофильтр
жарықталу, жарықтанғандық - освещенность
жарықтандыру аппараты - аппарат осветительный
жарықтандыру, жарық беру - освещение
жарылғыш зат - взрывчатка 
жарылғыш заттар, қопарғыш заттар - взрывчатые 
вещества

жарылу қаупі бар зат, қопарылу қаупі бар зат, қауіпті 
жарылғыш зат - взрывоопасное вещество

жарыс - соревнование 
“жарыспалы” нарық, “қатарлас” нарық - рынок 

“параллельный” 
жарыссөз - прения
жарыссөзді тоқтату - прекращение прения 
жас отбасыларына бала туған кезде банк несиесін 
беру - предоставление банковских ссуд молодым 
семьям при рождении ребенка 

жасақ командирі - командир формирования
жасақтарды жарақтандыру - оснащение 
формирований

жасақтау, іріктеп жинау, жинақтау - комплектование 
жасақтаушы бұйымдар, жиынтықтаушы бұйымдар - 
комплектующие изделия

жасалу кезеңдері - этапы создания 
жасампаз еңбек - труд созидательный 
жасанды валюта, жасалынды валюта, жалған валюта 

- валюта поддельная 
жасанды жолмен қолдаулы тепе-теңдік - паритет, 
искусственно поддерживаемый 

жасанды индоссамент, жалған индоссамент - 
поддельный индоссамент 

жасанды карта - поддельная карта 
жасанды құжат, жалған құжат - документ подложный 
жасанды түрде қолдау көрсетілетін баға - 
искусственно поддерживаемая цена 

жасанды түрде қолдау көрсетілетін бағам - 
искусственно поддерживаемый курс 

жасанды чек, жалған чек - поддельный чек 
жасау, құрастыру, іске асыру - составление, 
совершение

жасөспірім ипотека, балғын - юниорская ипотека 
жасөспірім шығарылым, балғын шығарылым - 
юниорский выпуск 

жастарға арналған жинақ кітапшасы - сберегательная 
книжка для молодежи 

жасықтық, рухсыздық - малодушие
жасыл карта жүйесі - система зеленой карты 
жасыл сызық жүргізу - проведение зеленой линии 
“жасылдардың күші” (ақшаның билігі) - “сила 
зеленых” 

жасына қарай зейнеткерлікке шығу құқығы - право 
выхода на пенсию по возрасту 
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жасыру, жасырушылық, бүгіп қалу - сокрытие, 
утаивание

жасырылған ақшалай түсім - сокрытая выручка 
жасырын, құпия, оңаша - конфиденциально, 
конфиденциальный

жасырын баға - скрытая цена 
жасырын босалқы қорлар - скрытые запасы 
жасырын дауыс беру - голосование тайное 
жасырын инфляция - скрытая инфляция 
“жасырын қолайлылық” - “скрытые удобства” 
жасырын сайлау - выборы тайные 
жасырын сақтық қорлар - скрытые резервы 
жасырын салым - анонимный вклад 
жасырын төленетін пайыз - скрыто выплачиваемый 
процент 

жасырын төленетін төлем - скрыто выплачиваемый 
платеж 

жасырын шот - анонимный счет 
жасырын шығын, бүркемелі шығын - скрытые 
издержки 

жасырын экономикалық қызмет - скрытая 
экономическая деятельность 

жат ел, жат жер - чужбина 
жатақхана - общежитие 
жатақхана коменданты - комендант общежития 
жатқа - наизусть 
жаттанды сөздер - фразы дежурные
жатынжай - спальня 
жауабы төленген пошта жөнелтімінің түбіртегі - 
квитанция на почтовое отправление с оплаченным 
ответом 

жауап - ответ
жауап алу, тергеу - допрос
жауап беру, түсінік беру - давать показания 
жауап купондарын сату - продажа ответных купонов
жауап қайтарылатын халықаралық коммерциялық 
хат-хабар - международная коммерческая 
корреспонденция с ответом (МККО)

жауап қайтарылатын халықаралық коммерциялық 
хат-хабарлар қызметі (ХКХҚ) - Служба международ-
ной коммерческой корреспонденции с ответом (МККО)

жауап қайтарылған жергілікті халықаралық 
коммерциялық хат-хабар - местная международная 
коммерческая корреспонденция с ответом

жауап қайтарылған халықаралық купон - 
международный ответный купон

жауап ретінде - в ответ 
жауап хат - ответное письмо 
жауап шаралар - меры ответные 
жауапкер - ответчик 
жауапкерді сотқа шақырудан бас тарту - отказ от 
вызова ответчика в суд 

жауапкердің қуыну жөніндегі наразылығы - 
возражение ответчика по иску 

жауапкердің пайдасына шығарылған шешім - 
решение в пользу ответчика 

жауапкершілігі шектеулі, шектеулі жауапкершілікпен 
- с ограниченной ответственностью 

жауапкершілігі шектеулі енжар серіктес - пассивный 
партнер с ограниченной ответственностью 

жауапкершілігі шектеулі жария серіктестік 
- публичное партнерство с ограниченной 
ответственностью 

жауапкершілігі шектеулі жекеше компания - частная 
компания с ограниченной ответственностью 

жауапкершілігі шектеулі жекеше серіктестік - частное 
товарищество с ограниченной ответственностью 

жауапкершілігі шектеулі қоғам - общество с 
ограниченной ответственностью 

жауапкершілігі шектеулі серіктес - партнер с 
ограниченной ответственностью 

жауапкершілігі шектеулі серіктестік - товарищество с 
ограниченной ответственностью 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық 
капиталы - уставный капитал товарищества с 
ограниченной ответственностью 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 
құрылтайшылық құжаты - учредительный документ 
товарищества с ограниченной ответственностью 

жауапкершілігі шектеулі толымды серіктестік - 
партнершип с ограниченной ответственностью 

жауапкершілігі шектеусіз енжар серіктес - пассивный 
партнер с неограниченной ответственностью 

жауапкершілігі шектеусіз қоғам немесе ортақ 
тұрпаттағы серіктестік - общество с неограниченной 
ответственностью или товарищество общего типа 

жауапкершілігі шектеусіз серіктестік - товарищество с 
неограниченной ответственностью 

жауапкершілік - ответственность 
жауапкершілік аясы - сфера ответственности 
жауапкершілік дəрежесі - степень ответственности 
жауапкершілік деңгейі - уровень ответственности 
жауапкершілік жүйесі - система ответственности 
жауапкершілік жүктелу - нести ответственность 
жауапкершілік жүктеу - возлагать (возложить) 
ответственность 

жауапкершілік көлемі - объем ответственности 
жауапкершілік қағидатына жатпайтын - исключение 
из принципа ответственности

жауапкершілік қоржыны - портфель ответственности 
жауапкершілік лимиті - лимит ответственности 
жауапкершілікпен сақтау - ответственное хранение 
жауапкершілікпен сақтау тəртіптемесі - режим 
ответственного хранения 

жауапкершілікпен сақтаудағы депозит - депозит на 
ответственном хранении 

жауапкершіліктен бас тарту - отказ от ответственности 
жауапкершіліктен бос - свободно от ответственности 
жауапкершіліктен босату - освобождение от 
ответственности 

жауапкершіліктен босату туралы ескертпе - оговорка 
об освобождении от ответственности 

жауапкершіліктен босату үшін негіздеме - основание 
для освобождения от ответственности 

жауапкершілікті алып тастау - исключение 
ответственности, снятие ответственности
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жауапкершілікті анықтау - определение 
ответственности 

жауапкершілікті арттыру - повышение 
ответственности 

жауапкершілікті басқаға аудару - перекладывание 
ответственности 

жауапкершілікті белгілеу - установление 
ответственности 

жауапкершілікті бөлісу - разделение ответственности 
жауапкершілікті қабылдау - принятие ответственности 
жауапкершілікті мойындамау - непризнание 
ответственности 

жауапкершілікті мойындау - признание 
ответственности 

жауапкершілікті өзінен алып тастау - снятие с себя 
ответственности 

жауапкершілікті сақтандыру - страхование 
ответственности 

жауапкершілікті сақтандыру полисі - полис 
страхования ответственности 

жауапкершілікті шектеу - ограничение 
ответственности (ограничивать ответственность)

жауапкершіліктің ауқымын ұлғайту - расширение 
объема ответственности 

жауапқа тарту - привлечение к ответственности 
жауапсыздық - безответственность 
жауапты атқарушы - ответственный исполнитель 
жауапты қызмет - должность ответственная, пост 
ответственный

жауапты қызметкер - работник ответственный, 
сотрудник ответственный

жауапты міндет - задача ответственная 
жауапты орындаушы (атқарушы) - исполнитель 
ответственный

жауапты өкіл - представитель ответственный 
жауапты редактор - редактор ответственный 
жауапты серіктес - партнер ответственный 
жауапты тарап - сторона ответственная 
жауапты тұлға - ответственное лицо 
жауапты хатшы - секретарь ответственный 
жауаптылықпен сақтау - хранение ответственное 
жауаптылықпен сақтау үшін төлемақы - плата за 
ответственное хранение 

жауаптылықты жеңілдететін заң - закон, смягчающий 
ответственность

жауаптылықты күшейтетін заң - закон, усиливающий 
ответственность

жауһар - шедевр
жауыздық, зұлымдық - злодейство
жаһандандыру, жаһандану, ғалами сипат беру, 
ғаламдандыру, ғаламдану - глобализация 

жəбірленуші - потерпевший
жəрдем - содействие
жəрдемақы, жəрдемпұл - пособие 
жəрдемақы алуға құқық - право на получение пособия 
жəрдемақы мөлшері - размер пособий 
жəрдемақы сомасы - сумма пособий 
жəрдемақы тағайындау - назначение пособия 

жəрдемақы тағайындау жөнінде өтініш жасау - 
обращение за назначением пособия 

жəрдемақы тағайындау мерзімі - срок назначения 
пособия 

жəрдемақы тағайындау туралы арыз - заявление о 
назначении пособия 

жəрдемақы тағайындау үшін құжаттарды қарау - 
рассмотрение документов для назначения пособий 

жəрдемақы тағайындау шарттары - условия 
назначения пособия 

жəрдемақы төлеу - выплата пособий 
жəрдемақы төлеу бойынша есеп жүргізу жəне 
есептеме толтыру тəртібі - порядок ведения учета и 
составления отчетности по выплате пособий 

жəрдемақы төлеу тəртібі - порядок выплаты пособий 
жəрдемақы төлеуге арналған қаражат - средства на 
выплату пособий 

жəрдемақы төлеуге арналған қаржы көзі - источник 
средств для выплаты пособий 

жəрдемақыға құқық - право на пособие 
жəрдемақыдан ұстап қалу - удержание из пособия 
жəрдемақыны қысқарту - сокращение пособий 
жəрдемдесу кредиті - кредит содействия 
жəрдемдесу, септігін тигізу - способствование 
жəрдемқаржы алуға өтінім - заявка на получение 
субсидии 

жəрдемқаржы алушы - получатель субсидии 
жəрдемқаржы бөлуші ұйым - субсидирующая 
организация 

жəрдемқаржы бөлінетін күрделі жұмсалым - 
субсидируемые капиталовложения 

жəрдемқаржы бөлінетін тұлға - субсидируемое лицо 
жəрдемқаржы сомасы - сумма субсидии 
жəрдемқаржы түріндегі көмек - помощь в виде 
субсидий 

жəрдемқаржы үшін құрылған қорлар - фонды для 
субсидий 

жəрдемқаржыға арналған қаражат - средства для 
субсидий 

жəрдемқаржылық пайыздық мөлшерлеме, 
қаражаттандырылған пайыздық мөлшерлеме - 
субсидированная процентная ставка 

жəрдемқаржыны қажетсіну - потребность в субсидии 
жəрдемқаржының жалпы сомасы - общая сумма 
субсидий 

жəрдемқаржының талап етілетін сомасы - требуемая 
сумма субсидии 

жəрдемші, көмекші - помощник 
жəрмеңке - ярмарка 
жəрмеңке-аукцион - ярмарка-аукцион 
жəрмеңке-көрме - выставка-ярмарка 
жəрмеңкелік сауда - ярмарочная торговля 
“жəшік” - “ящик” 
жебеушілік - меценатство 
жегін көлігі - транспорт гужевой 
жегін көлік бағыты - гужевой маршрут
жегін көлік, көлік-арба - гужевой транспорт
жедеқабыл жеткізу - экспресс-доставка 
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жедеқабыл сауалдама - экспресс-опрос 
жедел ақпар - сводка оперативная 
жедел аудару - перевод срочный 
жедел байланыс - оперативная связь
жедел басқару орны - оперативный пункт управления 
жедел басқару, оперативті басқару, оралымды 
басқару - управление оперативное 

жедел басқару, оралымды басқару - оперативное 
управление 

жедел биржалық ақпарат - оперативная биржевая 
информация 

жедел есеп - отчет оперативный
жедел жоспарлау - планирование оперативное 
жедел жұмыс - оперативная работа 
жедел жүк - экспресс-груз
жедел кеңес, оралымды кеңес - оперативное  
совещание 

жедел кіріс - оперативные доходы 
жедел мəліметтер - оперативные данные
жедел өтелетін ипотекалық кредит - ипотечный кредит 
с ускоренным погашением 

жедел өтімділік - оперативная ликвидность 
жедел пошта - экспресс-пошта
жедел реттеу жүйесі - система оперативного 
регулирования 

жедел сезіну - оперативное реагирование 
жедел түрде, жедел - оперативно
жедел хабар беру - срочное донесение
жедел хабарлама - извещение срочное 
жедел хабарлау тізімдігі - табель срочных донесений
жедел шешім - решение оперативное 
жеделдету, шапшаңдату - ускорение
жеделдету туралы ескертпе - оговорка об ускорении 
жеделдетуші ескертпе - ускоряющая оговорка 
жеделдетілген аударым, жедел аударым - срочный 
перевод 

жеделдетілген бағам - форсированный курс 
жеделдетілген есептен шығару - ускоренное списание 
жеделдетілген жəне курьерлік поштаны жіберудің 
бақылау мерзімі - контрольный срок пересылки 
ускоренной и курьерской почты

жеделдетілген жəне шабармандық пошта жөнелтімі - 
отправление ускоренной и курьерской почты

жеделдетілген пошта - почта ускоренная
жеделдетілген пошта - ускоренная почта
жеделдетілген пошта байланысы - ускоренная 
почтовая связь 

жеделдетілген пошта қызметтерін көрсету - услуги 
ускоренной почты

жеделдетілген поштамен жөнелту - отправление 
ускоренной почтой

жеделдетілген тозымпұл - ускоренная амортизация 
жеделдетілген топ - мобильная группа 
жеделдетілген төлем шарттары - условия ускоренного 
платежа 

жеделдетілген төлемдер - ускоренные платежи 
жеделдетілген үнем, жеделдетілген жинақ ақша - 
форсированные сбережения 

жедел-күнтізбелік жоспарлау - планирование 
оперативно-календарное 

жедел-құтқару жасақтары - оперативно-спасательные 
отряды

жеделхат - телеграмма, письмо-телеграмма 
жеделхат, жедел нұсқау, жедел хабар, жедел 
хабарлама, жеделақпар - депеша

жеделхат бланкі - бланк телеграммы 
жеделхат дайындамасы - заделка депеши
жеделхат жөнелту - отправка телеграммы, отправление 
телеграммы

жеделхат тапсыру - вручение телеграммы 
“жеделхатқа арналған жүкқұжат” атты ортақ шот - 
общий счет “накладная на депешу”

жеделхатқа пломба басу, жеделхатты пломбалау - 
опломбировать депешу

жеделхатпен хабардар ету - уведомление телеграммой 
жеделхаттар алмасу - обмен депешами
жеделхаттар тізімдемесі - ведомость депеш
жеделхаттарды ашу - вскрытие депеш
жеделхаттарды қайта тиеу - перегрузка депеш
жеделхаттарды құрастыру - составление депеш
жеделхаттарды табыстау - передача депеш
жеделхаттарды тексеру - проверка депеш
жеделхаттарды ұрлау - расхищение депеш
жеделхаттардың алмасылғаны туралы сендірмелік 
хабарлама - поверочное уведомление об обмене 
депешами

жеделхаттардың жиынтық тізімдемесі - сводная 
ведомость депеш

жеделхатты аралатуға жіберу - направление депеш в 
обход

жеделхатты бағыттау жолы - путь направления депеши
жеделхатты қабылдау - принятие депеши
жеделхатты қайта дайындау - перезаделка депеши
жеделхатты салып жіберу - засылать депешу
жеделхаттың мөрі - печать депеши
жеке, дара, бөлек - раздельный 
жеке адам істерінің əліпбиі, жеке іс əліпбиі - алфавит 
личных дел

жеке адамға қарсы қылмыс - преступление против 
личности 

жеке адамға табыну - культ личности 
жеке адамға тиіспеушілік - неприкосновенность 
личности 

жеке адамның бизнесі, жекеше бизнес - частный 
бизнес 

жеке адамның жалақысы - индивидуальная заработная 
плата 

жеке адамның құқығы - право личности 
жеке адамның меншігі - собственность индивидуальная 
жеке адамның өміріне қол сұғылмаушылық құқығы 

- право на неприкосновенность частной жизни 
жеке адамның рөлі (орны) - роль личности 
жеке аудармалар - частные переводы 
жеке аударым - перевод частный 
жеке баға - индивидуальная цена 
жеке бастама - инициатива личная 
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жеке бастаманы көтермелеу - поощрение частной 
инициативы 

жеке басты міндетті сақтандыру - обязательное личное 
страхование 

жеке басты сақтандыру - страхование личное 
жеке бастың ақшалай қаражаты - личное денежное 
содержание 

жеке бастың жауапкершілігін сақтандыру - 
страхование личной ответственности 

жеке бастың кепілдемесі - рекомендация личная 
жеке бастың құқықтары - личные права
жеке бастың материалдық ынталылығы - личная 
материальная заинтересованность 

жеке бастың мүддесі - личный интерес 
жеке бастың тұтыну заттары - предметы личного 
потребления 

жеке бастың тұтыну қоры - фонд личного потребления 
жеке бастың факторы - фактор личностный 
жеке басылық сипаттама - характеристика личности 
жеке басын куəландыратын құжаттың деректері - 
данные документа удостоверяющего личность 

жеке басын куəландыру - удостоверить свою личность
жеке дəрі-дəрмек қобдишасы - аптечка индивидуальная
жеке еңбек шарты - индивидуальный трудовой договор 
жеке есеп, жеке есепке алу - индивидуальный учет 
жеке жазылыс, жеке жазылым - индивидуальная 
подписка 

жеке жалгерлік - частная аренда
жеке (топтық) жалгерлік - индивидуальная (групповая) 
аренда 

жеке жауапкершілігімен - под личную ответственность 
жеке жинақ ақша мөлшері - норма личных сбережений 
жеке жинақ ақша, жекебасылық жинақ ақша, өзіндік 
жинақ ақша - сбережения личные 

жеке жоба - проект индивидуальный 
жеке жоспарлар - индивидуальные планы
жеке игілік - индивидуальные блага 
жеке иемдену - индивидуальное присвоение 
жеке инвестор (жеке тұлға болып табылатын 
инвестор) - индивидуальный инвестор 

жеке индекс - индивидуальный индекс (ИИ) 
жеке кəсіпкер - индивидуальный предприниматель 
жеке кəсіпкердің дəрменсіздігі - несостоятельность 
индивидуального предпринимателя 

жеке кəсіпкерлік - индивидуальное 
предпринимательство 

жеке кəсіпорын - предприятие индивидуальное 
жеке келісім бойынша сату - продажа по частному 
соглашению 

жеке куəлік, жекебас куəлігі - удостоверение личности 
жеке күзет - охрана личная 
жеке қаржы есебі, жекелей қаржы есебі - личный 
финансовый отчет 

жеке қарыз - индивидуальный заем 
жеке қарызгер - индивидуальный заемщик 
жеке қауіп-қатер, жеке тəуекелдік - индивидуальные 
риски 

жеке қор - фонд личный 

жеке қорғаныш аспаптары - приборы индивидуальной 
защиты

жеке құжат - документ личный 
жеке құн - индивидуальная стоимость 
жеке құрам - личный состав 
жеке құрам бойынша бұйрықтар - приказы по 
личному составу 

жеке құрам картотекасы - картотека личного состава
жеке құрам құжаты - документ по личному составу 
жеке құрылысты несиелендіру - кредитование 
индивидуального строительства 

жеке меншік - частная собственность 
жеке меншік капитал, жекеше капитал - частный 
капитал 

жеке меншік құқығы - право частной собственности, 
частное право

жеке меншік мұрағат - архив частный
жеке меншік, жекеше - частный 
жеке меншікке қол сұқпаушылық - 
неприкосновенность частной собственности 

жеке меншікке өту - переход в частную собственность
жеке меншіктегі ішкі инвестициялар - частные 
внутренние инвестиции 

жеке мұрағат - архив личный
жеке мүдде - интерес личный
жеке несие - ссуда личная 
жеке несие өкілеттігі - индивидуальное кредитное 
полномочие 

“жеке өзіне тапсырылсын” деген белгісі бар пошта 
жөнелтімі - почтовое отправление с отметкой “вручить 
лично”

жеке пайдалануға арналған - для личного пользования 
жеке салықтар - личные налоги 
жеке сəйкестендіру нөмірлерінің тіркеу есебі 

- регистрационный учет индивидуальных 
идентификационных номеров 

жеке сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық 
тізілімі - национальный реестр индивидуальных 
идентификационных номеров 

жеке сəйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін) - 
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 

жеке сəйкестірме нөмір, жекебасылық сəйкестендірме 
нөмір - личный идентификационный номер 

жеке табыс, меншікті табыс, өзіндік табыс, жекелей 
табыс - личный доход 

жеке табыс салығы - индивидуальный подоходный 
налог 

жеке табыс салығын төлеуші - плательщик 
индивидуального подоходного налога 

жеке таза табыс - чистый личныи доход 
жеке тапсырыс - частный заказ 
жеке тəртіпте, жеке тəртіппен - в частном порядке 
жеке тектік қор - фонд личного происхождения 
жеке тектік құжат - документ личного происхождения 
жеке тектік құжат авторы - автор документа личного 
происхождения

жеке тектік мұрағат - архив личного происхождения
жеке тұлға - физическое лицо 
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жеке тұлға мəртебесі - статус физического лица 
жеке тұлғаларға ақша төлеу - выплата денег 
физическим лицам

жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы - 
индивидуальный подоходный налог с физических лиц

жеке тұлғалардан алынатын салық - налог с 
физических лиц 

жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы - 
подоходный налог с физических лиц 

жеке тұлғалардан алынған табыс салығынан 
аударылған трансферт - трансферт от подоходного 
налога с физических лиц 

жеке тұлғалардан төлем көздерінен ұсталатын 
табыс салығы - подоходный налог с физических лиц, 
удерживаемый у источника выплаты 

жеке тұлғаларды несиелендіру - кредитование 
физических лиц 

жеке тұлғалардың құқыққа қабілеттілігі - 
правоспособность физических лиц 

жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық - налог 
на имущество физических лиц 

жеке тұлғалардың табысына салынатын салық - 
налог на доход физических лиц 

жеке тұлғаның депозиті - депозит физического лица 
жеке тұлғаның жауапкершілігі - ответственность 
физического лица 

жеке тұлғаның қаржы жағдайы - финансовое 
положение физического лица 

жеке тұлғаның салық міндеттемесін тоқтату - 
прекращение налогового обязателства физического 
лица 

жеке тұтыну тауары - товар индивидуального 
потребления 

жеке хат жазысу - личная переписка
жеке шот, өзіндік шот - счет личный 
жеке іс қағазы - дело личное
жекебасылық актив - личный актив 
жекебасылық борыш - личный долг 
жекебасылық депозиттік шот - личный депозитный 
счет 

жекебасылық жинақ ақша, өзіндік жинақ ақша - 
личные сбережения 

жекебасылық кепілгерлік - личное поручительство 
жекебасылық кредит - личный кредит 
жекебасылық кредит желісі - личная кредитная линия 
жекебасылық қамтамасыз ету - личное обеспечение 
жекебасылық мүлік - личное имущество 
жекебасылық сақтандыру шарты - договор личного 
страхования 

жекебасылық тұтынуға жұмсалатын шығыс - 
расходы на личное потребление 

жекебасылық чек - личный чек 
жекебасылық шот, өзіндік шот - личный счет 
жеке-дара артықшылықтар атқарымы - функция 
индивидуальных предпочтений 

жеке-дара ие - владелец единоличный 
жеке-дара иемдену - монополизировать
жеке-дара индекс - индекс индивидуальный 

жеке-дара кəсіпкер - предприниматель единоличный 
жеке-дара кəсіпорын - предприятие единоличное 
жеке-дара клиенттің салымы - вклад индивидуального 
клиента 

жеке-дара опцион - опцион одиночный 
жеке-дара шешім - решение единоличное 
жеке-жеке - поименно 
жеке-жеке көрсетілген - указанный отдельно 
жекелеген жағдайлар - единичные случаи
жекелеген топтама - отдельная партия 
жекелей ақша түсімі - личная выручка 
жекелей бағалы қағаздар - казуальные ценные бумаги 
жекелей есеп - учет индивидуальный 
жекелей есеп айырысу - децентрализованные расчеты 
жекелей есеп, орталықтандырылмаған есеп - 
децентрализованный учет 

жекелей есепке алу - децентрализованные зачеты 
жекелей мүшелік - членство индивидуальное 
жекелей өндіріп алу - децентрализованное взимание 
жекелей сауалдама - опрос личный 
жекелей тəуекел теориясы - теория индивидуального 
риска 

жекелей шақыру, жеке шақыру - приглашение личное 
жекеше - единоличник, частник
жекеше акционерлік компания, жеке меншік 
акционерлік компания - частная акционерная 
компания 

жекеше ақша қорын жинау - частная тезаврация 
жекеше банк - частный банк 
жекеше банкир - частный банкир 
жекеше банкирлер кеңсесі - частная банкирская 
контора 

жекеше банкирлер үйі - частный банкирский дом 
жекеше банкноттар - частные банкноты 
жекеше биржа - частная биржа 
жекеше депозит, жеке меншіктегі депозит - частный 
депозит 

жекеше депозиттер - частные депозиты 
жекеше еңбек - частный труд 
жекеше есеп мөлшерлемесі - частная учетная ставка 
жекеше жəне шетелдік инвесторларды тарту - 
привлечение частных и зарубежных инвесторов 

жекеше жинақ ақша - частные сбережения 
жекеше инвестиция - частные инвестиции 
жекеше инвестор - частный инвестор 
жекеше ипотекалық куəлік - частное ипотечное 
свидетельство 

жекеше капиталды тарту - привлечение частного 
капитала 

жекеше капиталдың ағылып келуі - приток частного 
капитала 

жекеше кəсіпкер - предприниматель частный 
жекеше кəсіпкерлік - предпринимательство частное 
жекеше кəсіпорын - частное предприятие 
жекеше кепілзаттық сертификат - частный залоговый 
сертификат 

жекеше компания - частная компания 
жекеше корпорация - частная корпорация 
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жекеше корпорацияның қаржысы - финансы частной 
корпорации 

жекеше күрделі қаржы - частные капиталовложения 
жекеше қаржы қаражаты - частные финансовые 
средства 

жекеше қаржыландыру - частное финансирование 
жекеше қор - частный фонд 
жекеше құқығы - право частное 
жекеше құқықтық мирасқорлық - правопреемство 
частное 

жекеше несигер - частный кредитор 
жекеше оператор - частный оператор 
жекеше өтімділік - частная ликвидность 
жекеше пайда - частные выгоды 
жекеше саудагер - частный торговец 
жекеше сектордың кредитті қажетсінуі - потребность 
частного сектора в кредитах 

жекеше сенімгерлік қор - частный трастовый фонд 
жекеше сыртқы қарыз - частные внешние займы 
жекеше тасымалдаушы - частный перевозчик
жекеше тəжірибе - практика частная 
жекеше тұлға, жеке адам - лицо частное 
жекеше тұлғаға берілетін несие - ссуда частному лицу 
жекеше тұлғаның депозиті - депозит частного лица 
жекеше тұлғаның шоты - счет частного лица 
жекеше фирма - фирма частная 
жекеше шот, жеке шот - частный счет 
жекеше шығын - частные издержки 
жекеше; бейресми - приватный 
жекешелендіру - приватизация, приватизирование
жекешелендіру бағдарламасы - программа 
приватизации (приватизационная) 

жекешелендіру купоны - приватизационный купон 
жекешелендіру қоры - приватизационный фонд 
жекешелендіру нысаны - форма приватизации 
жекешелендіру объектілерін бағалау - оценка объектов 
приватизации 

жекешелендіру сертификаты - сертификат 
приватизационный 

жекешелендіру чегі - приватизационный чек 
жекешелендіру чегі, жекешелендірме чек - чек 
приватизационный 

жекешелендіруден түскен табыс - доходы от 
приватизации 

жекешелендіруден түскен түсімдер - поступления от 
приватизации 

жекешелендіруші - приватизатор 
желбуаз акциялар - дутые акции 
желбуаз баға - цена вздутая, цена дутая
желбуаз баға, бағаның желпінісі, бағаны желпінту - 
вздутие цен 

желбуаз бағалы қағаздар - дутые ценные бумаги 
желбуаздандыру, далиту - раздувание 
желбуаздық - вздутие 
желкөз, желдеткі - форточка
желқайық, əбжіл, əбжіл жабдықтаушы, əбжіл 
саудагер, алып-сатар - челнок 

желік - эйфория

желілік тренд, желілік үрдіс - линейный тренд 
Желілік ұшқыштар қауымдастықтарының 
халықаралық федерациясы - Международная 
федерация ассоциаций линейных пилотов (МФАЛП)

“желілік” перфорациялау - “линейное” 
перфорирование 

желім - клей
желімдейтін жабысқақ таспа - липкая лента для 
заклеивания

желімдеп жабыстыру - склейка 
желіммен жапсырылған таспа - гуммированная 
облатка 

желімнен ажырату - отклеить 
желіні ұстап қалу - удержание линии 
желінің басталуы - начало линии
жемқор шенеунік - чиновник коррумпированный 
жемқорлық, сыбайластық, сыбайлас жемқорлық - 
коррупция 

жемқорлыққа қарсы күрес шаралары - меры по 
борьбе с коррупцией 

“жеміс-жидек” - “фрукты”
жең ұшынан жалғасу, “ауыз жаласу” - рука руку моет 
жеңсік тағам - деликатес
жеңіл автомобиль - автомобиль легковой
“жеңіл” ақша - деньги “легкие” 
жеңіл өнеркəсіп - промышленность легкая
жеңіл өткізілетін - легко реализуемые 
жеңілдету, оңайлату - облегчение
жеңілдетілген қарыз шарттары - облегченные условия 
займа 

жеңілдік - льгота 
жеңілдік беру - льготирование 
жеңілдік беру, шегерім жасау - дача скидки 
жеңілдік ескертпесі - оговорка льготная 
жеңілдік иесі - льготник 
жеңілдік тəртіппен тағайындалған зейнетақы - 
пенсии на льготных условиях 

жеңілдік шарттарымен - на льготных условиях 
жеңілдікке құқық - право на льготы 
жеңілдікпен жазылу, жеңілдікті жазылыс - льготная 
подписка

жеңілдікпен қаржыландыру - льготное 
финансирование 

жеңілдіктен бас тарту - отказ от льготы 
жеңілдіктер беру - предоставление льгот 
жеңілдіктер мен шығынды теңдестіру - 
уравновешивание льгот и издержек 

жеңілдіктерді алып тастау - отменить льготы
жеңілдіктерді пайдаланатын сатып алушы - 
покупатель, пользующийся льготами 

жеңілдіктерді сақтау - сохранение льгот 
жеңілдікті - льготный 
жеңілдікті акция - льготная акция 
жеңілдікті баға - льготная цена 
жеңілдікті баж - пошлина льготная 
жеңілдікті деңгей - уровень льготный 
жеңілдікті кезең - льготный период 
жеңілдікті көлік тарифі - льготный транспортный тариф 
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жеңілдікті кредит - льготный кредит 
жеңілдікті кредит алушы - получатель льготного 
кредита 

жеңілдікті кредит беру бағдарламасы - программа 
предоставления льготных кредитов 

жеңілдікті кредит тыныстамасы, жеңілдікті кредит 
демалысы - окно льготных кредитов 

жеңілдікті күндер - льготные дни 
жеңілдікті күндер, ұзартылған күндер - дни 
грационные 

жеңілдікті қарыз - льготный заем 
жеңілдікті қызмет көрсету - льготная услуга 
жеңілдікті негізде қарыз беру - предоставление займа 
на льготной основе 

жеңілдікті несие - льготная ссуда 
жеңілдікті пайыз - процент льготный 
жеңілдікті пайыздық мөлшерлеме - льготная 
процентная ставка 

жеңілдікті салық салу - налогообложение льготное 
жеңілдікті тариф - льготный тариф 
жеңілдікті тариф бойынша көрсетілген қызметтер 
үшін төлемақы - плата за услуги по льготному тарифу 

жеңілдікті тарифтегі айырмашылық - разность на 
льготном тарифе 

жеңілдікті тəртіптеме - режим льготный 
жеңілдікті төлем шарттары - льготные условия 
платежа 

жеңілдікті ұсыныс - льготное предложение 
жеңілдікті шарт - льготный договор 
жеңілдікті шартпен несие беру - предоставление ссуды 
на льготных условиях 

жеңілдікті шарттар - льготные условия
жеңілдікті шарттар негізіндегі кредит - кредит на 
льготных условиях 

жеңіліс - поражение
“жеңімпаз” - “победитель” 
жеңіс - победа
жер - земля 
“Жер бетімен жіберілетін сəлемдемелер” атты тиесілі 
соманың тізімдемесі - ведомость причитающихся 
сумм “Наземные посылки”

жер жалгерлігі - земельная аренда 
жер иеленуші, жер иесі - землевладелец 
жер кадастры, жер тізімдемесі - земельный кадастр 
жер кодексі - земельный кодекс 
жер кредиті - кредит земельный 
жер қойнауы - недра
жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу - 
налогообложение недропользователей 

жер қоры - земельный фонд 
жер лизингі - лизинг земли, земельный лизинг 
жер меншігі, жерге меншік - земельная собственность 
жер меншігі кепілімен берілетін кредит - кредит под 
земельную собственность 

жер меншігі кепілімен берілетін несие - ссуда под 
земельную собственность 

жер меншігіне салынатын салық - налог на земельную 
собственность 

жер нарығы - рынок земельный 
жер облигациясы - облигация земельная 
жер пайдалану нарығы - рынок землепользования 
жер пайдалануды тіркеу - регистрация 
землепользования 

жер пайдаланушы - землепользователь 
жер патенті - земельный патент 
жер рентасы - земельная рента 
жер реформасы - реформа земельная 
жер салығы - земельный налог, налог на землю
жер салығын төлеу мерзімі - срок уплаты земельного 
налога 

жер салығының мөлшерлемесі - ставка земельного 
налога 

жер санаты - категория земель 
жер сертификаты - земельный сертификат 
жер сілкінісі, зілзала - землетрясение
жер телімі - участок земли (земельный) 
жер телімін сату кезінде жылжымайтын мүлікке 
құқық - право на недвижимость при продаже 
земельного участка 

жер телімінің алаңы - площадь земли 
жер үлесі - надел 
жер фригольді - фригольд земельный 
жерасты желісі - подземная линия 
жербетілік - наземной 
жербетілік арнаулы кешен - специальный наземный 
комплекс

жербетілік жеделхат - наземная депеша
“Жербетілік жеделхаттар” атты өткізу жүкқұжаты - 
накладная сдачи “Наземные депеши”

жербетілік желі, жер бетіндегі желі - наземная линия 
жербетілік жол - наземный путь
жербетілік көлік - наземной транспорт 
жербетілік сəлемдеме, жер бетімен жеткізілетін 
сəлемдеме - наземная посылка

жербетілік сəлемдемелер жазылған жеделхат 
құлақшасы - ярлык депеши с наземными     
посылками

“Жербетілік сəлемдемелер” кестесі - таблица 
“Наземные посылки”

жербетілік сынақ - наземное испытание 
жерге жеке меншік - частная собственность на землю 
жерге жеке меншік құқығы - право частной 
собственности на землю 

жерге иелік ету, жер иелену, жер иелігі - землевладение 
жерге меншік құқығы, жерді меншіктену құқығы - 
право собственности на землю 

жерге орналастырушылық құжаттама -  документация 
землеустроительная

жергілікті алым - местные сборы 
жергілікті аударымдар - местные переводы 
жергілікті баға - местная цена 
жергілікті банк - местный банк 
жергілікті басқару органдарының шенеунігі - 
чиновник местных органов управления 

жергілікті басылымдар - местные издания
жергілікті билік органдары - местные органы власти 
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жергілікті билік органының облигациясы - облигация 
местного органа власти 

жергілікті бюджет - бюджет местный 
жергілікті бюджетке төленетін төлем - платеж в 
местный бюджет 

жергілікті бюджеттен қаржыландыру - 
финансирование из местного бюджета 

жергілікті валюта - местная валюта, локальная валюта
жергілікті валюталық дағдарыс - локальный 
валютный кризис 

жергілікті валютамен төлеу - платеж в местной валюте 
жергілікті ғұрып - обычай местный 
жергілікті деңгейдегі жауап (жергілікті халықаралық 
хат-хабар) деген жауап қайтарылған халықаралық 
коммерциялық хат-хабар - международная 
коммерческая корреспонденция с ответом: ответ на 
местном уровне (местная МККО)

жергілікті есеп айырысу - местные расчеты 
жергілікті жағдайларға бейімдеу - приспосабливание к 
местным условиям 

жергілікті жəрмеңке - ярмарка местная 
жергілікті желі, төңіректік желі - локальная сеть 
жергілікті жерде банкті тексеру - проверка банка на 
месте 

жергілікті жеткізу ауданы - район местной доставки
жергілікті заңи хұкім - юрисдикция местная 
жергілікті заңнама - законодательство местное 
жергілікті клирингілік құжаттар - местные 
клиринговые документы 

жергілікті көрме - выставка местная 
жергілікті қаржы органдары - местные финансовые 
органы 

жергілікті мəн - значение локальное
жергілікті нарық, жергілікті базар - местный рынок 
жергілікті нарық бағасы; жергілікті базар бағасы - 
цена местного рынка 

жергілікті нарықтың сыйымдылығы - емкость 
местного рынка 

жергілікті операциялар бойынша төлем құжаты - 
платежный документ по местным операциям 

жергілікті операцияларға қатысы жоқ төлем құжаты 
- платежный документ, не относящийся к местным 
операциям 

жергілікті органдар - местные органы 
жергілікті өзін-өзі басқару - местное самоуправление
жергілікті өкілдікті жəне атқарушы билік органдары 

- местные представительные и исполнительные органы 
власти

жергілікті пошта жөнелтімдері - местные почтовые 
отправления

жергілікті пошта қызметі - местная почтовая служба
жергілікті ресурстар - ресурсы местные 
жергілікті салықтар - местные налоги 
жергілікті сауда-саттық - местные торги 
жергілікті төлем құжаттары - местные платежные 
документы 

жергілікті төлем тапсырмасы - местное платежное 
поручение 

жергілікті уəкілетті орган - орган уполномоченный 
местный

жергілікті хат-хабар - местная корреспонденция
жергілікті шот - местный счет 
жерден алынған табыс - доход от земли 
жерді жекешелендіру - приватизация земли 
жерді кадастрлық бағалау - кадастровая оценка земли 
жерді кепілге салу - залог земельный (земли) 
жерді меншіктенуші, жер иесі - земельный собственник 
жерді пайдалану - землепользование 
жерді пайдалану құқығын сатудан түскен түсім - 
поступление от продажи права землепользования 

жерді тіркеу - регистрация земельная 
жердің капиталдануы; жерді капиталдандыру - 
капитализация земли 

жеребе бойынша анықталатын бағам - курс по жребию 
жеребе тастау - жеребьевка 
жерүсті желісі, жерүстілік желі - надземная линия 
жершілдік -  местничество
жете бағаламау - недооценка
жете бағаланбаған валюта - недооцененная валюта 
жете бақыламау - недосмотр
жете қаржыландырмау, кем қаржыландыру - 
недофинансирование 

жете таратпау - недоразмещение 
жетекші - ведомый 
жетекші, қамқоршы - куратор 
жетекші баға - цена ведущая 
жетекші жайғасымдарға орналасу - занимать ведущие 
позиции 

жетекші маман - ведущий специалист
жетекші ретінде, басшы ретінде - в качестве 
руководителя 

жетекші сектор - сектор ведущий 
жетекші фирма - фирма ведущая 
жетекші-банк - банк-лидер 
жетекші-ел - руководитель-страна
жетекшілердің назарына, басшылардың назарына - 
вниманию руководителей 

жетекшілік етуші, көш бастаушы - лидирующее, 
курирующий

жетекшілік жағдайды теріс пайдалану - 
злоупотребление ведущим положением 

жетекшінің қадір-қасиеті - качества руководителя 
жеткізу - завоз
жеткізу, апарып беру - доставка 
жеткізу алымы - сбор за доставку 
жеткізу аралық айырма - междоставочная разница 
жеткізу ауданы - район доставки 
жеткізу карточкасы - доставочная карточка
жеткізу кезінде төлеу - платить при доставке 
жеткізу құнын ескере отырып баға белгілеу - 
установление цен с учетом стоимости доставки 

жеткізу маршруты, жеткізу бағыттамасы - маршрут 
доставки

жеткізу мекемесі - учреждение доставки
жеткізу сəтінде қолма-қол ақшалай төлеу - оплата 
наличными в момент поставки 
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жеткізу телімі - доставочный участок
жеткізу теліміндегі пошташы - почтальон на 
доставочном участке 

жеткізуге арналған дайындық жұмысы - 
подготовительная работа для доставки

жеткізуге жұмсалған шығыс - расходы по доставке 
жеткізуді куəландыру - удостоверение доставки 
жеткізудің базистік жағдайы - базисные условия 
поставки 

жеткізуші - доставщик, поставщик
жеткізуші зауыт - завод-поставщик
жеткізуші оператор - доставляющий оператор
жеткізуші ұсынысы - предложение поставщика 
жеткізуші шоты - счет поставщика 
жеткізушілердің ұсыныстарын талдау - анализ 
предложений поставщиков

жеткізушілермен есеп айырысу - расчеты с 
поставщиками 

жеткізушілермен есеп айырысу шоты - счет расчетов с 
поставщиками 

жеткізушінің өкілі - представитель поставщика 
жеткізілген бағалы қағаздарды қабылдау - прием 
поставленных ценных бумаг 

жеткізілген тауар үшін төлем мерзімін кейінге 
қалдыру - отсрочка платежа за поставленный товар 

жеткізілетін - доставляемый 
жеткізілетін елдер - страны назначения
жеткізілетін мекеме (əкімшілік) - учреждение 

(администрация) назначения
жеткізілетін поштаны мұқият сұрыптау - детальная 
сортировка доставляемой почты

жеткізілмеген бағалы қағаздар - непоставленные 
ценные бумаги 

жеткізілмеген жөнелтім - недоставленное отправление
жеткізілмеген хат - письмо недоставленное 
жеткізілу сəтінде қолма-қол ақшалай төлеу - 
оплачивать наличными в момент поставки 

жеткізілуге тиіс емес жөнелтім - отправление, не 
подлежащее доставке

жеткізілуге тиісті - подлежащий доставке 
жеткізілуі бақыланатын пошта жөнелтімі - почтовое 
отправление с контролируемой доставкой

жеткізілім айы - месяц поставки 
жеткізілім бағасы - цена поставки 
жеткізілім бойынша міндеттемелерді орындамау - 
невыполнение обязательств по поставке 

жеткізілім есебіне - в счет поставки 
жеткізілім жөніндегі талап - требование на поставку 
жеткізілім кестесі - таблица поставок 
жеткізілім көлемі - объем поставки 
жеткізілім күні - дата поставки 
жеткізілім құны - стоимость поставки 
жеткізілім мерзімі - срок поставки 
жеткізілім мерзімін ауыстыру - перенос срока  
поставки 

жеткізілім мерзімін өткізіп алу - просрочка поставки 
жеткізілім мерзімін ұзарту - продлевание срока 
поставки 

жеткізілім мерзімінің бұзылуы - нарушение сроков 
поставки 

жеткізілім нормативі - норматив доставки
жеткізілім сағаты, жеткізу сағаты - часы доставки
жеткізілім туралы келісім - соглашение о поставках 
жеткізілім туралы хабарлама - уведомление о поставке 
жеткізілім шарттары - условия поставки 
жеткізілім, жеткізу - поставка 
жеткізілімге ұсыныс - предложение на поставку 
жеткізілімдер бойынша есеп айырысу - расчет по 
поставкам 

жеткізілімді қамтамасыз ету - обеспечение поставки 
жеткізілімді қысқарту - сокращение поставок 
жеткізілімді теңгерімдеу - сбалансирование поставок 
жеткізілімнің толықтығы - полнота поставок 
жеткізілімнің тұрақтылығы - регулярность поставок 
жеткізім базисі - базис поставки 
жеткізім кезеңдігі - цикл поставки 
жеткізім мерзімін кейінге қалдыру - отсрочка поставки 
жеткізім туралы хабарлама - извещение о поставке 
жеткізіп беруге жатпайтын пошта жөнелтімі - 
почтовое отправление, не подлежащее к доставке

жеткізіп беруші ел - страна-поставщик 
жеткізіп беруші, жеткізуші - доставщик
жеткізіп берілетін пошта жөнелтімі - почтовое 
отправление с доставкой

жеткіліксіз - с недостачей 
жеткіліксіз аванс, жеткіліксіз алғытөлем - 
недостаточный аванс 

жеткіліксіз капиталдандыру - недостаточная 
капитализация 

жеткіліксіз маржа - недостаточная маржа 
жеткіліксіз өтем - недостаточное покрытие 
жеткіліксіз төлемақы, жетімсіз төлемақы - 
недостаточная оплата

жеткіліксіз, тапшы - недостаточный 
жеткілікті - достаточный 
жеткілікті аванс (алғытөлем) - достаточный аванс 
жеткілікті бағалау - оценка достаточная 
жеткілікті кепілзат - достаточный залог 
жеткілікті өтелмеген чек - чек без достаточного 
покрытия 

жеткілікті өтем - достаточное покрытие 
жеткілікті өтемі жоқ - нет достаточного покрытия 
жеткілікті ресурстар - ресурсы достаточные 
жеткіліктілік қағидаты - принцип достаточности 
жетон - жетон 
жетпей қалған жағдайға арналған сақтық қор - 
резерв на случай недостачи 

жетпеушілік - нехватка 
жетілген бəсеке теориясы - теория совершенной 
конкуренции 

жетілдіру - совершенствование, усовершенствование, 
усовершенствовать, доводка

жетілдірілген үдеріс - процесс усовершенствованный 
жетілдірілмеген ақпарат - несовершенная информация 
жетілдірілмеген бəсеке нарығы - рынок 
несовершенной конкуренции 
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жетілдірілмеген нарық - несовершенный рынок 
жетімсіз жөнелтім, жетіспейтін жөнелтім - 
недостающее отправление

жетімсіздік, жетпеушілік, кем шығу - недостача 
жетіспейтін төлемақы - недостающая оплата
жетіспеушілік туралы хабарлама - уведомление о 
недостаточности 

жетіспеушілік, кем шығу; кемшілік, кемістік - 
недостаток 

жетіспеушіліктің орнын толтыру - покрытие недостачи 
жетістік, табыс - достижение
жетістіктер деңгейі - уровень достижений 
ЖЗҚ-ның жеткізілген жəне табыс естілген зейнетақы 
хабарламалары - доставленные и врученные 
пенсионные извещение НПФ

жиексызба; абрис - абрис
жинақ - сберегательная; сборник
жинақ ақша атқарымы - функция сбережений 
жинақ ақша банкі - сбербанк 
жинақ ақша билеті - сберегательный билет 
жинақ ақша депозиті - депозит сберегательный 
жинақ ақша жарнасы - сберегательный взнос 
жинақ ақша жоспары - сберегательный план 
жинақ ақша кітапшасы - сберегательная книжка 

(сберкнижка) 
жинақ ақша қаражаты - средства сбережения 
жинақ ақша қобдишалары - сберегательные копилки 
жинақ ақша қоғамы - общество сберегательное 
жинақ ақша құралы - средство сбережения 
жинақ ақша мекемелері - сберегательные учреждения 
жинақ ақша мен инвестиция арасындағы тепе-
теңдікті анықтау - установление равновесия между 
сбережениями и инвестициями 

жинақ ақша мөлшері, аманат ақша мөлшері - норма 
сбережения 

жинақ ақша нормасының жоғарғы шегі - верхний 
предел нормы сбережений 

жинақ ақша нотасы - нота сберегательная 
жинақ ақша нысаны - форма сбережения 
жинақ ақша оғаштығы - парадокс сбережения 
жинақ ақша салымдары - сберегательные вклады 
жинақ ақша салымы - сберегательный вклад 
жинақ ақша салымының иесі - владелец 
сберегательного вклада 

жинақ ақша сомасы - сумма сбережений 
жинақ ақша тарту бағдарламасы - программа 
привлечения сбережений 

жинақ ақша үлгісі - модель сбережения
жинақ ақша үлестемесі - квота сберегательная 
жинақ ақша үшін көтермелеу сыйлықақысы - 
поощрительная премия за сбережения 

жинақ ақша чегі - чек сберегательный 
жинақ ақша шоты - сберегательный счет 
жинақ ақша, қорланым - сбережение / сбережения 
жинақ ақшаға есептелетін пайызға үстеме - надбавка 
к процентам на сбережения 

жинақ ақшаға ынталандыру - стимулы к сбережению 
жинақ ақшаны алу - изымание сбережения 

жинақ ақшаны банкте сақтау - хранение сбережения в 
банке 

жинақ ақшаны бір қайтара есептеу жүйесі - система 
однократного учета сбережений 

жинақ ақшаны жинақтау - накапливать сбережения 
жинақ ақшаны жұмсау - расходование сбережений 
жинақ ақшаны жұмылдыру - мобилизация  
сбережений 

жинақ ақшаны қос қайтара есептеу жүйесі - система 
двойного учета сбережений 

жинақ ақшаны шоғырландыру жөніндегі делдал - 
посредник по аккумуляции сбережений 

жинақ ақшаны ынталандыру бағдарламасы - 
программа стимулирования сбережений 

жинақ ақшаны ысырап ету - растрачивать   
сбережения 

жинақ ақшаның жеткіліксіздігі - недостаток 
сбережений 

жинақ ақшаның жеткіліксіздігі - недостаточность 
сбережений 

жинақ ақшаның келісімшарт жүйесі - контрактная 
система сбережений 

жинақ ақшаның қолданылу аясы - сфера применения 
сбережений 

жинақ ақшаның қорлану жүйесі - система накопления 
сбережений 

жинақ ақшаның қорлануы - накопление сбережений 
жинақ ақшаның қорлануы мақсаты - цель накопления 
сбережений 

жинақ ақшаның табыстағы орташа үлесі - средняя 
доля сбережений в доходе 

жинақ ақшаның таза мөлшерлемесі - нетто-ставка 
сберегательная 

жинақ ақшаның шығасыға ұшырау қатері - риск 
потери сбережений 

жинақ банк депозиті - сберегательный банковский 
депозит 

жинақ банк қызметшісі - служащий сберегательного 
банка 

жинақ банктері - сберегательные банки 
жинақ банктері жүйесі - система сберегательных 
банков 

жинақ банктеріндегі есеп-қисап - отчетность в 
сбербанках 

жинақ банктерінің есебі мен есеп-қисабы - учет и 
отчетность сбербанков 

жинақ банктерінің есеп-қисабы - отчетность 
сбербанков 

жинақ банктерінің операциялары - операции 
сберегательных банков 

жинақ банктерінің операцияларын жоспарлау - 
планирование операций сбербанков 

жинақ банктің чек кітапшасы - чековая книжка 
сберегательного банка 

жинақ банктің чектері - чек сберегательного банка 
жинақ банкі - сберегательный банк 
жинақ банкі басқармасы - управление сберегательного 
банка 
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жинақ банкі мекемелеріндегі салымдарға салынған 
жинақ ақшаның құнсыздануынан болған шы ға сы-
ның халыққа өтемақысын төлеу - выплата компен-
сации населению потерь от обесценения сбережений 
помещенных во вклады в учреждениях сбербанка 

жинақ банкінің есеп айырысу чегі - расчетный чек 
сберегательного банка 

жинақ банкінің жарғысы - устав сбербанка 
жинақ кассасы - сберегательная касса (сберкасса) 
жинақ кассасының бақылаушысы - контролер 
сберегательной кассы 

жинақ кітапша кепілімен берілетін несие - ссуда под 
залог сберегательной книжки 

жинақ кітапша, жинақ ақша кітапшасы - сберкнижка 
жинақ кітапшасы - книжка сберегательная 
жинақ кітапшасы бар шот - счет со сберегательной 
книжкой 

жинақ кітапшасындағы жинақ ақша - сбережения на 
сберегательной книжке 

жинақ қаражат үлестемесі, жинақ ақша үлестемесі - 
сберегательная квота 

жинақ қаражатты шығындау - трата сбережений 
жинақ қарызының облигациялары - облигации 
сберегательного займа 

жинақ қобдиша - копилка 
жинақ мекемелер жүйесі - система сберегательных 
учреждений 

жинақ мекемесі - учреждение сберегательное 
жинақ облигациясы - сберегательная облигация 
жинақ облигациясы, аманат облигация - облигация 
сберегательная 

жинақ салым ақша бойынша айналым шоты - 
оборотный счет по сберегательным вкладам 

жинақ салым ақша, жинақ ақша салымы - вклад 
сберегательный 

жинақ салымдары бойынша пайыздарды төлеу - 
плата процентов по сберегательным вкладам 

жинақ сертификаты - сертификат сберегательный 
жинақ таңбасы - сберегательная марка 
жинақ тізімдеме - суммарная опись
жинақ үлгісі - макет сборника
жинақкарт - сберкарт 
жинақталатын, қорланатын - накапливаемый 
жинақталған берешек - накопленная задолженность 
жинақталған дебиторлық берешек, жинақталған 
алашақ - накопленная дебиторская задолженность 

жинақталған дивиденд - накопленный дивиденд 
жинақталған есеп - суммированный учет 
жинақталған зейнетақы қорланымының нақты 
құны - реальная стоимость пенсионных накоплений 

жинақталған кредиторлық берешек - накопленная 
кредиторская задолженность 

жинақталған қаражатты бөлу - распределение 
накопленных средств 

жинақталған міндеттемелер - накопленные 
обязательства 

жинақталған сальдоны өтеу - погашение 
накопившегося сальдо 

жинақталған табыс - доход накопленный 
жинақталған тозу - накопленный износ 
жинақталған түсімдер - накопленные поступления 
жинақталған шығын - накопленные затраты 
жинақталмаған, қорланбаған - ненакопленный 
жинақталу - накапливаться 
жинақталым, жиынтық, жиын, жинау; теру, терім - 
набор 

жинақтама кадр - кадр монтажный
жинақтама парақ - лист монтажный
жинақтама, жинақталым - комплект 
жинақтамалы бухгалтерлік есеп - синтетический 
бухгалтерский учет 

жинақтамалы депо шот - синтетический счет депо 
жинақтамалы есеп - синтетический учет 
жинақтамалы есеп тізімдемесі - ведомость 
синтетического учета 

жинақтамалы есеп шоты - счет синтетического учета 
жинақтамалы индекс - синтетический индекс 
жинақтамалы көрсеткіштер - синтетические 
показатели 

жинақтамалы қаржы құралы - синтетический 
финансовый инструмент 

жинақтамалы шоттар - синтетические счета 
жинақтау бейіні - профиль комплектования
жинақтау жарнасы, қорлану жарнасы, қорланым 
жарнасы - взнос накопительный 

жинақтау шоттары, қорлану шоттары - счета 
накопительные 

жинақтау, жинақтап қорыту - обобщить, подвести 
итог, складирование

жинақтау-бөлу шоттары - собирательно-
распределительные счета 

жинақтау-үлестіру шоты - счет собирательно-
распределительный 

жинақтаушы - накопитель
жинақтаушы зейнетақы жүйесі - накопительная 
пенсионная система 

жинақтаушы зейнетақы қорларының бухгалтерлік 
есеп жүйесі - система бухгалтерского учета 
накопительных пенсионных фондов 

жинақтаушы зейнетақы қоры - накопительный 
пенсионный фонд 

жинақтаушы зейнетақы қоры бойынша есептесу - 
расчеты по накопительному пенсионному фонду 

жинақтаушы зейнетақы қорында бөлектеп 
есеп жүргізу - раздельный учет в накопительном 
пенсионном фонде 

жинақтаушы картотека - накопительная картотека
жинақтаушы қор - накопительный фонд 
жинақтаушы құжаттар - накопительные документы 
жинақтаушы сенім қоры - накопительный траст 
жинақтаушы тізімдеме - накопительная ведомость 
жинақтаушы шот, қорландырма шот, жинақтама шот 

- накопительный счет 
жинақтаушылық - накопительство 
жинақшы, сақтаушы - сберегатель 
жинақы - компактно 
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жинақылық - компактность 
жиналған қаржыны жұмсау - расходование 
накопленных сбережений 

жиналу бекеттері, жиын бекеттері - сборные пункты
жиналыс - собрание
жиналыс регламенті - регламент собрания 
жиналыс төралқасы - президиум собрания 
жиналыс хаттамасы - протокол собрания 
жиналысқа келмеу - неявка на собрание 
жиналыстың кейінге ауыстырылатыны туралы 
хабарландыру - объявление о переносе собрания 

жинап алу; түсірім, түсіру - съемка 
жинастырушы, қаластырушы - укладчик
жинау - копить 
жинау, шоғырландыру - аккумулировать
жинау-көшіру бекеті - сборный эвакуационный пункт
жинаушы - сборщик, собиратель
жирант - жирант 
жират - жират 
жиро - жиро 
“жиро” формуласы - формула “жиро” 
жироайналым, қолма-қол ақшасыз айналым - 
жирооборот 

жироаудармаға арналған бланк - бланк для 
жироперевода 

жироаударым - жироперевод 
жироаударым туралы хабарлама - уведомление о 
жиропереводе 

жиробанк - жиробанк 
жиробұйрық - жироприказ 
жироесеп айырысу, жироесептесу - жирорасчет 
жирожүйе, қолма-қол ақшасыз жүйе - жиросистема 
жироорталық - жироцентраль 
жиротеңгерім - жиробаланс 
жирочек - жирочек 
жирочек бланкі - бланк жирочека 
жирошот - жиросчет 
жирошот иесі (иеленушісі) - владелец жиросчета 
жирошот нөмірі - номер жиросчета 
жирошоттағы қалдық - остаток на жиросчете 
жирошоттар жүйесі - система жиросчетов 
жирошоттар жүйесіндегі операция - операция в 
системе жиросчетов 

жирошоттар жүйесіндегі төлем тапсырмасы - 
платежное поручение в системе жиросчетов 

жирошоттар орталығы - центр жирорасчетов 
жиһаз - мебель 
жиын, жиналу; жиналыс; алым - сход; сходка, сбор
жиынтығын шығару, қорытындылау - подведение 
итогов

жиынтық - совокупность; суммарный
жиынтық актив немесе пассив - суммарный актив или 
пассив 

жиынтық активтер - совокупные активы 
жиынтық ақша айналымы - совокупный денежный 
оборот 

жиынтық ақша жиыны - совокупная денежная масса 
жиынтық ақша ұсынысы - совокупное предложение 
денег 

жиынтық берешек - суммарная задолженность 
жиынтық борыш - совокупный долг 
жиынтық борышкер - совокупный должник 
жиынтық бюджеттік тізім - сводная бюджетная 
роспись 

жиынтық депо тапсырма - сводное поручение депо 
жиынтық есеп-қисап - отчетность сводная 
жиынтық есептеме - отчет сводный 
жиынтық жазба - запись итоговая 
жиынтық жалақы - совокупная заработная плата 
жиынтық жəне бөлек міндеттеме - совокупное и 
раздельное обязательство 

жиынтық жоспар - сводный план 
жиынтық индекс - сводный индекс 
жиынтық капитал - капитал совокупный 
жиынтық жиынтық капитал, қосынды капитал - 
суммарный капитал 

капитал коэффициенті - коэффициент совокупного 
капитала 

жиынтық карточкалар - сводные карточки 
жиынтық кеден төлемі - совокупный таможенный 
платеж 

жиынтық кесте - таблица сводная 
жиынтық комиссиялық құн - суммарная комиссионная 
стоимость 

жиынтық көрсеткіш - сводный показатель, сводный 
указатель

жиынтық күрделі жұмсалым - совокупные 
капиталовложения 

жиынтық кіріс - суммарный доход 
жиынтық қалдық - совокупный остаток 
жиынтық қаржы жоспары - сводный финансовый план 
жиынтық қаржы теңгерімі - сводный финансовый 
баланс 

жиынтық қаржылық есептеме - сводный финансовый 
отчет 

жиынтық қате - ошибка суммарная 
жиынтық құжаттар - сводные документы 
жиынтық құн - стоимость совокупная 
жиынтық лимит - сводный лимит 
жиынтық материалдарды ресімдеу -  оформление 
итоговых материалов 

жиынтық материалдық теңгерім - сводный 
материальный баланс 

жиынтық мəліметтер - суммарные данные 
жиынтық меншік - совокупная собственность 
жиынтық міндеттеме - обязательство совокупное 
жиынтық несиегер - совокупный кредитор 
жиынтық облигация - облигация совокупная 
жиынтық ордер - сводный ордер 
жиынтық өлшемі, жиынтық бірлік - единица 
совокупности 

жиынтық пайда - совокупная прибыль, суммарная 
прибыль

жиынтық растама - авизо сводное 
жиынтық сақтық қорлар - суммарные резервы 
жиынтық смета - смета сводная 
жиынтық статистика - статистика сводная 
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жиынтық сұраныс - совокупный спрос 
жиынтық сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі - 
равновесие совокупного спроса и предложения 

жиынтық табыс - совокупный доход 
жиынтық табыс салығы - совокупный подоходный 
налог 

жиынтық табысты бөлу - распределение совокупного 
дохода 

жиынтық таза капитал - суммарный чистый капитал 
жиынтық талап - сводное требование 
жиынтық тəуекел (қатер) - совокупный риск 
жиынтық теңгерім - сводный баланс 
жиынтық төлем тапсырмасы - сводное платежное 
поручение

жиынтық төлқұжат - паспорт сводный
жиынтық тұтыну - совокупное потребление 
жиынтық түсімдер - поступления совокупные 
жиынтық тізбе - перечень сводный 
жиынтық тізілім - сводный реестр 
жиынтық тізімдеме - ведомость итоговая, ведомость 
сводная, опись суммарная, 

жиынтық тізімдеме - суммарная опись
жиынтық ұсыныс - совокупное предложение 
жиынтық шот - сводный счет 
жиынтық шығарылым - выпуск совокупный 
жиынтық шығын - затраты совокупные, издержки 
совокупные

жиынтық шығын сметасы - сводная смета затрат 
жиынтық шығыс - совокупные расходы 
жиынтық экономикалық шамалар - совокупные 
экономические величины 

жиынтық, жинақ - свод 
жиынтық, көптік, көптеген, сан алуан - множество 
жиынтық, қорытынды - итог
жиынтықталған есеп - суммированный учет 
жиынтықталған таза инвестициялар - суммированные 
чистые инвестиции 

жиынтықтама тізімдеме - ведомость комплектовочная 
жиынтықтап жоспарлау - сводное планирование 
жиынтықтау - суммировать 
жиынтықтау көздерінің тізімі - список источников 
комплектования 

жиынтықтау парағы, қосындылау парағы - лист 
суммирования 

жиынтықтау, қосындылау - суммирование 
жиынтықтау, толықтыру, жасақтау - укомплектовать
жиынтықтау, шоғырлану, шоғырланым - кумуляция 
жиынтықтаушы шот - суммирующий счет 
жиынтықты - итоговый 
жиынтықты дауыс - кумулятивное голосование 
жиынтықты кепілхатпен қамтамасыз етілген 
облигациялар - облигации, обеспеченные совокупной 
закладной 

жиынтықты теңгерім - баланс совокупный 
жиынтықты үрдіс - тенденция совокупная 
жиынтықты шот - счет сводный 
жиынтықты шығыс - расходы совокупные 
жиынтық-шəкіл - шкала-набор 

жиыны, жиынтығы, барлығы - итого 
жиілік - частота 
жоба - проект 
жоба авторы - автор проекта
жоба əзірлеуші - разработчик проекта 
жоба директоры - директор проекта 
жоба жетекшісі - руководитель проекта 
жоба нұсқасы - вариант проекта 
жоба сапасы - качество проекта 
жоба тобы - команда проекта
жобаға қатысу тендері - тендер на участие в проекте 
жобаға ұсыныс - предложение на проект 
жобадағы өзгеріс - изменение в проекте, изменение 
проектное

жобадан бас тарту - отказ от проекта 
жоба-жоспар - план-проект 
жобақұмарлық - прожектерство 
жобаларды акциялар шығару жолымен 
қаржыландыру - финансирование проектов путем 
выпуска акций 

жобаларды басқару жүйесі - система управления 
проектами

жобаларды қаржыландыру - финансирование проектов 
жобалау - проектирование, запроектировать 
жобалау бөлімі - отдел проектирования 
жобалау жөніндегі тапсырма - поручение на 
проектирование 

жобалау жүйесі - система проектирования 
жобалау кредиті - проектный кредит 
жобалау сатысы - стадия проектирования 
жобалау тəуекелдігі - проектный риск 
жобалауды автоматтандыру - автоматизация 
проектирования 

жобалау-смета құжаттамасы - проектно-сметная 
документация 

жобалық бағалау - оценка проектная 
жобалық деректер - данные проектные 
жобалық жүктеме - нагрузка проектная 
жобалық қаржыландыру - проектное финансирование 
жобалық қуатты игеру көрсеткіші - показатель 
освоения проектной мощности 

жобалық құжаттама - документация проектная 
жобалық құжаттаманы əзірлеу - разработка проектной 
документации 

жобалық құн - стоимость проектная 
жобалық смета - проектная смета 
жобалық шарттар - условия проектные 
жобалық шығыс - расходы проектные 
жобалық-құрастырымдық жұмысқа арналған несие - 
ссуда на проектно-конструкторскую работу 

жобалық-сметалық құжаттама - документация 
проектно-сметная

жобаны əзірлеу - разработка проекта 
жобаны бағалау - оценка проекта 
жобаны басқару - управление проектом 
жобаны бекіту - утверждение проекта 
жобаны бекітуге ұсыну - представление проекта на 
утверждение 
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жобаны жоспарлау - планирование проекта 
жобаны қабылдау - принятие проекта 
жобаны қабылдау жөніндегі ақырғы хаттама - 
окончательный протокол приемки проекта 

жобаны қабылдау жөніндегі алдын ала хаттама - 
предварительный протокол приемки проекта 

жобаны қайта қарау - пересмотр проекта 
жобаны қолдау - поддерживание проекта 
жобаны мақұлдау - одобрение проекта 
жобаны негіздеу - обоснование проекта 
жобаны несиелендіру - кредитование проекта 
жобаны орындау - выполнение проекта 
жобаны талқылау - обсуждение проекта 
жобаны таныстыру - презентация проекта 
жобаны іске асыру - реализация проекта 
жобаның инвестиция сыйымдылығы - 
инвестоемкость проекта 

жобаның құны - стоимость проекта 
жобаның орындалу барысы - ход выполнения проекта 
жобаның пайдалылығы - прибыльность проекта 
жобаның тартымдылығы - привлекательность   
проекта 

жобасымақ - прожект 
жоббер - жоббер 
жоғалған ақша - потерянные деньги 
жоғалған карточка - утерянная карточка 
жоғалған немесе ұрланған бағалы қағаздардың тізімі 

- список утерянных или похищенных ценных бумаг 
жоғалған салық несиесі - потерянный налоговый 
кредит 

жоғалту, айрылу; шығасыға ұшырау - утрата 
жоғарғы - верховный 
жоғарғы биліктің бақылау органдары - контрольные 
органы верховной власти

жоғарғы бұрыш - верхний угол
жоғарғы деңгей - верхний уровень 
жоғарғы колонтитул - верхний колонтитул
жоғарғы палата - палата верхняя 
жоғарғы сот - суд верховный
“жоғарғы шек / төменгі шек” келісімі - соглашение 

“потолок / пол” 
жоғары - высший 
жоғары атақ - репутация высокая 
жоғары атаулы пайыздық мөлшерлеме - высокая 
номинальная процентная ставка 

жоғары əкімшілік шоғыры - высший 
административный эшелон 

жоғары баға - высокая цена, высшая цена
жоғары бағаға сатып алу - покупка по высокой цене 
жоғары бағамен сатылу, жоғары бағамен сату - 
продажа по высокой цене 

жоғары басшы - высший руководитель 
жоғары басшы құрам - высший начальствующий 
состав 

жоғары басшылық - руководство высшее 
жоғары буындағы басшы - руководитель высшего 
звена 

жоғары білікті еңбек - труд высококвалифицированный 

жоғары білікті маман - специалист высокой 
квалификации 

жоғары білікті, біліктілігі жоғары - 
высококвалифицированный

жоғары біліктілік - высшая квалификация 
жоғары валюталық бағам - высокий валютный курс 
жоғары дəрежеде маманданған - 
высокоспециализированный 

жоғары дəрежелі басқарушы қызметкерлер - высший 
управленческий персонал 

жоғары дəрежелі басшы - руководитель высокого ранга 
жоғары деңгей - высший уровень 
жоғары деңгейдегі кездесу - встреча на высшем уровне 
жоғары деңгейдегі келіссөз - переговоры на высшем 
уровне 

жоғары деңгейдегі облигация - облигация высокой 
степени 

жоғары деңгейлі кеңес - совещание на высшем уровне 
жоғары жəне төмен баға арасындағы айырма - 
разница между высшей и низшей ценой 

жоғары заң шығарушы орган - высший 
законодательный орган 

жоғары инстанция - инстанция высшая 
жоғары инстанцияға жүгіну - обращение в высшую 
инстанцию 

жоғары кəсіби біліктілік - высокая профессиональная 
квалификация 

жоғары кəсіптік шеберлік - высокое профессиональное 
мастерство 

жоғары қауіптілік кезеңі (сақтандыруда) - период 
повышенной опасности 

жоғары құндылық - высокая ценность 
жоғары лауазымды - высокопоставленный 
жоғары лауазымды келермен - посетитель 
высокопоставленный 

жоғары лауазымды тұлға - высшее должностное лицо 
жоғары лауазымды шенеунік - чиновник 
высокопоставленный 

жоғары мөлшерлеме - высшая ставка, высокая ставка 
жоғары пайыздық мөлшерлеме - высокая процентная 
ставка 

жоғары пайыздық мөлшерлеме кезеңі - период 
высоких процентных ставок 

жоғары пайыздық мөлшерлеме саясаты - политика 
высоких процентных ставок 

жоғары сапалы - высококачественный 
жоғары сот инстанциясы - высшая судебная инстанция 
жоғары сұраныс - повышенный спрос 
жоғары сұраныс кезеңі - период повышенного спроса 
жоғары сұранысқа ие бұйым, көпшілік қолды бұйым 

- изделие повышенного спроса
жоғары сұранысқа ие тауар, көпшілік қолды тауар - 
товар повышенного спроса 

жоғары сұрыпты металл - металл высокосортный 
жоғары сынамалы алтын - золото высокопробное 
жоғары табыс - заработок высокий 
жоғары технологиялы электронды жүйе - 
высокотехнологичная электронная система 
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жоғары тұрған инстанция - инстанция вышестоящая 
жоғары тұрған орган - вышестоящий орган 
жоғары тұрған ұйым - организация вышестоящая 
жоғары тұрған ұйымдардың алдындағы қаржы 
міндеттемелері - финансовые обязательства перед 
вышестоящими организациями 

жоғары үкіметтік тұлғалар - высшие 
правительственные лица 

жоғары шегерім - скидка высокая 
жоғарылату - повышать 
жоғарылату ойыны кезінде сату (биржада) - продажа 
при игре на повышение 

жоғарылату үрдісіндегі нарық - рынок с 
повышательной теңденцией 

жоғарылатушылық пиғыл - настроение повышательное 
жоғарылатылма - повышательный 
жоғарылау - повышаться 
жоғарылауға алып-сатарлық жасау - спекуляция на 
повышение 

жоғарылауға алып-сатарлық кезінде сату - продажа 
при спекуляции на повышение 

жоғарылауға беталыс - тенденция к повышению 
жоғарылауға ойнау - играть на повышение 
жоғарылауға ойнаушы алып-сатарлардың 
жайғасымы - позиция спекулянтов, играющих на 
повышение 

жоғарылауға ойнаушыдан сатып алу - покупка у 
играющего на повышение 

жоғарылаушы баға - повышающаяся цена 
жойқын апат, зілзала - катаклизм
жойылған жазылыс - аннулированная подписка 
жойылған қор - фонд утраченный 
жойылмаған ауыртпалық - неликвидированное 
обременение 

жойылмаған қуыным - неликвидированный иск 
жоқ-жітік, жарлы, ауқатсыз, дəулетсіз - неимущий 
жоққа айналу, нөлге айналу - обнуление 
жоқшылық, мұқтаждық - лишения
жол айырығы - разъезд 
жол аккредитиві - дорожный аккредитив 
жол ақысы, жолақы - плата проездная 
жол беру ақысы, кеңшілік жасау ақысы - отступное 
жол жазбалар - записки путевые 
жол қозғалысы қауіпсіздігі, жол жүру қауіпсіздігі - 
безопасность дорожного движения

жол қорлары - дорожные фонды 
жол қорларын қаржыландыруға арналған салықтар 

- налоги, предназначенные для финансирования 
дорожных фондов 

жол қоры - фонд дорожный 
жол парағы - лист путевой
жол сілтеуіш - указатель
жол торабы - узел дорог 
жол чегі - дорожный чек 
жол шебері - мастер дорожный 
жол шығыны - дорожные расходы 
жол шығысы - расходы дорожные 
жолаушы - пассажир

жолаушылар пойызы - пассажирский поезд 
жолаушылар тарифі - тариф пассажирский 
жолаушылар тасымалы - пассажирские перевозки
жолаушыларды жазатайым оқиғалардан сақтандыру 

- страхование пассажиров от несчастных случаев 
жолда келе жатқан ақша - деньги в пути 
жолда келе жатқан ақшалай қаражат - денежные 
средства в пути 

жолда келе жатқан есептесу құжаттары - расчетные 
документы в пути 

жолда келе жатқан қаражат - сумма в пути 
жолда, жолда келе жатыр - на пути 
жолдама - путевка
жолдама хат - письмо препроводительное 
жолдама хат, жөнелтпе хат - препроводительное письмо 
“жолдамалар салынған” - “с путевками”
жолдамалы хат, ілеспе хат - письмо сопроводительное 
жолданушы, жолданым иесі, хат алушы - адресат
жолданым иесіне такса мен алым алынбай берілетін 
жөнелтім - отправление, выдаваемое адресату без 
взимания с него такс и сборов

жолданым иесінен кесімді баға мен алым 
алынбайтын жеткізілім - доставка без взимания с 
адресата такс и сборов

жолданымдарды авиапоштамен жөнелту - 
отправление посылок авиапочтой 

жолдар бойынша сұрыптау - сортировка по трактам
жолдастық сот - суд товарищеский 
жолдау, жолдаухат, арнау, арнаухат - послание 
жолдау, жіберу - направить
жолдауды жөнелту - направить послание 
жолдаушы мекеме, жөнелтуші мекеме - досылающее 
учреждение

жол-жөнекей жүк - попутный груз
жолжүк кассасы - багажная касса 
жолнұсқауыш, жөнсілтер - путеводитель
жолпарақ, жолдама парақ - путевой лист 
жолсыздықтар ақпары - сводка нарушений
“жолсыздықтар ақпары қоса тіркеліп отыр” - “сводка 
нарушений прилагается”

жолын беру, көну, кеңшілік жасау - уступать 
жора, жол-жора - ритуал
жорамал, болжал, ғылыми болжам - гипотеза, догадка
жорымал - домысел
жоспар - план
жоспар бойынша - по плану 
жоспар жасау - составление плана 
жоспар жобасы - проект плана 
жоспар нобайы - набросок плана 
жоспар тəртібі - дисциплина плановая 
жоспар ұсыну - выдвижение плана 
жоспар ұсынысы - предложение плана 
жоспар-болжам - план-прогноз 
жоспарға сəйкес - согласно плану 
жоспарда - в плане
жоспардан ауытқу - отклонение от плана 
жоспардан тыс - внеплановый, сверх плана, 
сверхплановый
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жоспардан тыс жеткізілім - поставки сверхплановые 
жоспардан тыс күрделі жұмсалым - сверхплановые 
капитальные вложения 

жоспардан тыс қорлану - сверхплановое накопление 
жоспардан тыс несие - ссуда внеплановая 
жоспардан тыс пайда - сверхплановая прибыль 
жоспардан тыс түсімдер - поступления сверхплановые 
жоспардан тыс шығын - сверхплановые затраты 
жоспардан тыс шығыс - расходы сверхплановые 
жоспарды əзірлеу - разработка плана 
жоспарды бекіту - утверждение плана 
жоспарды дайындау - подготовка плана 
жоспарды жоғарыдан төмен қарай əзірлеу - разработка 
плана сверху вниз 

жоспарды келісу - согласование плана 
жоспарды қайта қарау - пересмотр плана 
жоспарды қарауға ұсыну - представление плана на 
рассмотрение 

жоспарды қаржыландыру - финансирование плана 
жоспарды мақұлдау - одобрение плана 
жоспарды нақтылау - уточнение плана 
жоспарды орындамау - невыполнение плана 
жоспарды орындау - реализация плана 
жоспарды орындау, жоспардың орындалуы - 
выполнение плана

жоспарды талқылау - обсуждение плана 
жоспарды төменнен жоғары қарай əзірлеу - разработка 
плана снизу вверх 

жоспардың аяқталуы - завершение плана 
жоспардың долбары - наметка плана 
жоспардың нақтылығы - реальность плана 
жоспардың өзгеруі - изменение плана 
жоспарлама - планерка
жоспарланатын пайда - прибыль планируемая 
жоспарланатын пайыздық мөлшерлеме - планируемая 
процентная ставка 

жоспарланбайтын кіріс - непланируемые доходы 
жоспарланған шек - предел запланированный 
жоспарлар жүйесі - система планов 
жоспарларды жүзеге асыру - осуществить планы 
жоспарлау - планирование 
жоспарлау əдіснамасы - методология планирования 
жоспарлау бөлімі - плановый отдел 
жоспарлау жүйесі - система планирования 
жоспарлау кезеңі - период планирования 
жоспарлау қағидаты - принцип планирования 
жоспарлау мен басқару əдісі - метод планирования и 
управления 

жоспарлау үлгісі - модель планирования 
жоспарлауды орталықтандыру - централизация 
планирования 

жоспарлаушы - плановик 
жоспарлы - плановый
жоспарлы баға - плановая цена 
жоспарлы бөлу - распределение плановое 
жоспарлы директивалық экономика - плановая 
директивная экономика 

жоспарлы жарнама - реклама плановая 

жоспарлы жеткізілім - поставки плановые 
жоспарлы жөнелтім - плановое отправление
жоспарлы жұмыс - плановая работа 
жоспарлы жүктелім - загрузка плановая 
жоспарлы залал - плановые убытки 
жоспарлы инвестициялар - плановые инвестиции 
жоспарлы көрсеткіш - плановый показатель 
жоспарлы құжаттама - документация плановая
жоспарлы құн - стоимость плановая 
жоспарлы мерзім - срок плановый 
жоспарлы мөлшер - плановая норма 
жоспарлы несие - ссуда плановая 
жоспарлы пайда - прибыль плановая 
жоспарлы табыс - плановый доход 
жоспарлы төлем - плановый платеж 
жоспарлы түрде - планомерный 
жоспарлы түрде ұлғайту - расширение планомерное 
жоспарлы үйлесім - пропорции плановые 
жоспарлы цифр - цифра плановая 
жоспарлы шаруашылық - плановое хозяйство 
жоспарлы шығын - издержки плановые 
жоспарлы экономика - плановая экономика 
жоспарлы-есептік баға - цена планово-расчетная 
жоспарлық кезең - период плановый 
жоспарлық қажеттілік - потребности плановые 
жоспарлылық - планомерность 
жоспарлы-нарықтық экономика - планово-рыночная 
экономика 

жоспармен таныстыру - представление плана 
жосықсыз бəсеке, арамы бəсеке - недобросовестная 
конкуренция 

жосықсыз эмиссия, арамзалық эмиссия - 
недобросовестная эмиссия 

жою - аннуляция 
жою, құрту; тарату - уничтожение, уничтожить, 
уничтожать, устранение, ликвидировать

жою құны, тарату құны - ликвидационная стоимость
жою түсімдері, тарату түсімдері - поступления 
ликвидационные 

жөнге салу, ақылға келтіру - образумить 
жөндеу қоры - ремонтный фонд
жөндеу шоты - счет за ремонт 
жөндеу-құрылыс жұмыстары - строительно-
ремонтные работы

жөнелтпе бланк - сопроводительный бланк 
жөнелтпе құжат, ілеспелі құжат, жолдамалы құжат - 
сопроводительный документ 

жөнелтпе сауда фирмасы - фирма посылочной торговли 
жөнелтпе фирма - фирма посылочная 
жөнелтпе хат, ілеспе хат, жолдамалы хат - 
сопроводительное письмо 

жөнелтпелі сауда - посылочная торговля 
жөнелтпелі тізімдеме - препроводительная ведомость
жөнелту - экспедировать 
жөнелту бағасы, жөнелтім бағасы - отправная цена 
жөнелту ордері, жөнелтуге берілген ордер - ордер на 
отправку 

жөнелту туралы хабарлама - уведомление об отправке 
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жөнелту, жіберу; жер аудару - высылка 
жөнелтуді куəландыру - удостоверение отправки 
жөнелтуші банк - банк-отправитель
жөнелтуші бас тартқан сəлемдеме - посылка, от 
которой отказался отправитель

жөнелтуші касса - касса-отправитель 
жөнелтуші, жіберуші - отправитель
жөнелтушіні телефон арқылы хабардар ету - 
уведомление отправителя по телефону

жөнелтушінің аты (есімі) мен мекенжайы - 
наименование (имя) и адрес отправителя 

жөнелтушінің есебінен салып жіберу - пересылка за 
счет отправителя 

жөнелтушінің мекенжайы - адрес отправителя
жөнелтушінің өтемнен (орнын толтырудан) бас 
тартуы - отказ отправителя от возмещения

жөнелтушінің сəйкестендіргіш тұрпаты - тип 
идентификатора отправителя 

жөнелтушінің сəлемдемеден бас тартуы - отказ 
отправителя от посылки

жөнелтушінің хабарламасы үшін төлемақы - плата за 
уведомление отправителя 

жөнелтілген ақша - отправленные деньги 
жөнелтілген даналарды ауыстыру - замена 
разосланных экземпляров

жөнелтілген жері - точка отправления 
жөнелтілген растама - авизо отправленное 
жөнелтілгені туралы хабарлама - извещение об 
отправке, уведомление о посыле

жөнелтім - отправление, посыл 
жөнелтім жапсырмасы - наклейка посылочная 
жөнелтім қабылдайтын терезе - окно для приема 
посылок 

жөнелтім операцияларының жарнамасы - реклама 
посылочных операций 

жөнелтім санаты - категория отправления
жөнелтім тізбесі - перечень рассылки 
жөнелтімдерді алмасу, жөнелтімдерді айырбастау - 
обмен отправлениями

жөнелтімдерді беру күні - день подачи отправлений 
жөнелтімдерді бір-бірлеп қармау құрылғысы - 
устройство захвата отправлений по одному

жөнелтімдерді дайындау шарттары - условия заделки 
отправлений

жөнелтімдерді есептеу - подсчет отправлений
жөнелтімдерді жолдау (салып жіберу) - пересылка 
отправлений

жөнелтімдерді операциялық терезе арқылы беру - 
выдача отправлений через операционное окно

жөнелтімдерді тану - опознование отправлений
жөнелтімдердің жиынтық тізімдемесі - сводная 
ведомость отправлений

жөнелтімдердің мөлшері - размеры отправлений
жөнелтімдердің ортақ шотпен жазылған жазбасы - 
запись отправлений общим счетом

жөнелтімдердің саны (мөлшері) - количество 
отправлений

жөнелтімді жоғалту - утрата отправления

жөнелтімді кешіктіру - замедление отправления
жөнелтімді кідірту - задержка отправления
жөнелтімді қосымша жіберу - досылка отправления
жөнелтімді қосымша салып жіберу - досылать 
отправление

жөнелтімді өлшеу - взвешивание отправления
жөнелтімді салып жіберу - засылать отправление
жөнелтімді тəркілеу - конфискация отправления
жөнелтімдік үлгі - образец посылочный 
жөнелтімнің алдыңғы жиегі - передняя кромка 
отправления

жөнелтімнің артқы жиегі - задняя кромка отправления
жөнелтімнің беткі жағы - лицевая сторона отправления
жөнелтімнің көрінісі - вид отправления
жөнелтімнің мекенжайы - адрес отправления
жөнелтімнің тұрған жерін табу - обнаружение 
местонахождения отправления

журнал - журнал 
журнал жазбасы - журнальная запись 
журнал-басты кітап - журнал-главная книга 
журналға жазбалар жазу - проведение записей в журнал 
журналдағы жазбаларды бас кітапқа ауыстыру - 
перенос журнальных записей в главную книгу 

журналдық ваучер (кепілхат) - журнальный ваучер 
журналдық жарнама - реклама журнальная 
журналдық өткізбе, жазба - журнальная проводка 
журналист - журналист
журналистерге арналған баспасөз мəслихаты - пресс-
конференция для журналистов 

журналистика - журналистика 
журнал-ордер - журнал-ордер 
журнал-ордерлік есеп нысаны - журнально-ордерная 
форма учета 

жуық, жуықтама - около 
жуықталған - приблизительный 
жуықтама болжам - прогноз приближенный 
жуықтама есептеу бойынша - по приблизительным 
подсчетам 

жуықтама көлем - объем приблизительный 
“жуықтама” нұсқау - указание “приближенное” 
жуықтама сальдо - сальдо приблизительное 
жуықтама формула - формула приближенная 
жуықтама цифр - цифра приблизительная 
жуықтамалы есептеу - вычисление приближенное 
“жұқалтаң” капиталдандыру, “қоңылтақ” 
капиталдандыру - “тонкая” капитализация 

“жұқалтаң” нарық, “қоңылтақ” нарық, “тақыл-
тұқыл” нарық - “тонкий” рынок 

жұқпалы немесе жұқпалы емес заттектер - 
инфекционные или неинфекционные вещества

жұмсақ валюта - мягкая валюта 
жұмсақ доллар, икемді доллар - мягкие доллары 
жұмсақ қарыз - мягкий заем 
жұмсақ облигациялар - мягкие облигации 
жұмсалатын шығынды барынша азайту - 
минимизация затрат 

жұмсалған капиталдың ең аз мөлшері - минимальная 
величина вложенного капитала 
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жұмсалған қаржы шығыны - финансовые затраты 
жұмсалған шығын атқарымы - функция издержек 
жұмсалған шығын тиімділігінің үлгісі - модель 
эффективности затрат 

жұмсалған шығын тізімдемесі - ведомостъ затрат 
жұмсалған шығын шегі - предел затрат 
жұмсалған шығынның тиімділігі - рентабельность 
затрат 

жұмсалған шығыс туралы ақталма құжат - 
оправдательный документ о произведенных расходах 

жұмсалмаған - неизрасходованный 
жұмсалмаған ақша - деньги неизрасходованные 
жұмсалмаған қор - запас неизрасходованный 
жұмсалмайтын босалқы қор - неприкосновенный запас 
жұмсалмайтын қор - нерасходуемый фонд 
жұмсамай сақтау - прибережение 
жұмсарту - смягчение 
жұмсау, төлеу - депансировать 
жұмылғыш банкинг - мобильный банкинг 
жұмылғыштық, жұмылдырылғыштық, ора лым ды-
лық, оңтайлылық, əбжілдік - мобильность 

жұмылдыру жасағы - мобилизационный отряд
жұмылдыру материалдық сақтық қорының ма те-
риал дық құндылықтарын сақтау номенклатурасы 
мен көлемі - номенклатура и объем хранения 
материальных ценностей мобилизационного резерва

жұмылдыру өкімі - мобилизационное предписание
жұмылдыру сақтық қоры - мобилизационный резерв
жұмылдыру; жігерлендіру - мобилизация
жұмылдыруға дайындалу - мобилизационная 
подготовка

жұмылдыруға дайындау жəне жұмылдыру 
саласындағы уəкілетті орган - уполномоченный 
орган в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации

жұмылдыруға дайындық - мобилизационная 
готовность

жұмылдыруға тапсырма - мобилизационное задание
жұмылдыруға тапсырыс - мобилизационный заказ
жұмылдыруды өрістету - мобилизационное 
развертывание

жұмылдырылған (несие туралы) - мобилизованный 
жұмыс - работа 
жұмыс, іс, еңбек, кəсіп; сабақ, оқу; жұмысқа 
орналасу, іспен шұғылдану - занятие 

жұмыс ақшасы - рабочие деньги 
жұмыс аптасының ұзақтығы - продолжительность 
рабочей недели 

жұмыс əдістерін оңтайландыру - рационализация 
методов работы 

жұмыс бабындағы кездесу - встреча рабочая 
жұмыс беруші - работодатель 
жұмыс берушілер өкілі - представитель работодателей 
жұмыс берушілердің жауапкершілігін сақтандыру - 
страхование ответственности работодателей 

жұмыс берушілердің қызметкерлерді міндетті 
əлеуметтік сақтандыруы - обязательное социальное 
страхование работников работодателями 

жұмыс берушілердің міндетті жарна төлеуден 
жалтаруы - уклонение работодателей от обязательных 
взносов 

жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі - гражданско-правовая 
ответственность работодателя 

жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру - обязательное 
страхование гражданско-правовой ответственности 
работодателя 

жұмыс берушінің жауапкершілігі - ответственность 
работодателя 

жұмыс дағдылары - рабочие навыки 
жұмыс ең көп істелетін ауысым - наибольшая 
работающая смена

жұмыс жағдайы - положение рабочее, условия работы 
(рабочие)

жұмыс жоспары - рабочий план 
жұмыс көлемі - объем работ 
жұмыс күні - рабочий день 
жұмыс күнін толық пайдалану - уплотнение рабочего 
дня 

жұмыс күнінің аяғындағы жайғасым - позиция в 
конце рабочего дня 

жұмыс күнінің тəртібі - распорядок рабочего дня
жұмыс күнінің ұзақтығы - продолжительность 
рабочего дня 

жұмыс күші - рабочая сила
жұмыс күшін босатып алу - высвобождение рабочей 
силы 

жұмыс күшін бөлу - распределение рабочей силы 
жұмыс күшін жалдау - наем рабочей силы 
жұмыс күшіне ақы төлеуге ұсталатын шекті шығын - 
предельные издержки на оплату рабочей силы 

жұмыс күшіне жұмсалған шекті шығын - предельные 
затраты на рабочую силу 

жұмыс күшіне жұмсалған шығын - затраты на 
рабочую силу 

жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы - 
вознаграждение по итогам работы 

жұмыс құжырасы - рабочее помещение
жұмыс мəселесі - вопрос рабочий 
жұмыс мөлшерін орындау - выработка нормы 
жұмыс нəтижесі - результат работы 
жұмыс орны - рабочее место 
жұмыс орнынан анықтама - справка с места работы 
жұмыс орнынан мінездеме - характеристика с места 
работы 

жұмыс орнында - на рабочем месте 
жұмыс орындарын қысқарту - сокращение рабочих 
мест 

жұмыс өтемі - рабочее покрытие 
жұмыс өтілін растау тəртібі - порядок подтверждения 
стажа работы 

жұмыс сапары, жұмыс бабындағы сапар - визит 
рабочий 

жұмыс сапасы - качество работы 
жұмыс сапасының индексі - индекс качества работ 
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жұмыс стилі - стиль работы 
жұмыс сызбасы - чертеж рабочий 
жұмыс тапсыру - поручение работы 
жұмыс тəжірибесі - опыт работы 
жұмыс тəртібі - порядок работы, 
жұмыс тəртіптемесі - режим работы, режим рабочий 
жұмыс тəртіптемесін тексеру - проверка режима 
работы 

жұмыс тобы - рабочая группа 
жұмыс уақыты - рабочее время 
жұмыс уақытын есепке алу тізімдігі - табель учета 
рабочего времени

жұмыс уақытын пайдалану теңгерімі - баланс 
использования рабочего времени

жұмыс уақытынан тыс жұмыс - внеурочная работа 
жұмыс уақытында жіберілген қателік - ошибка, 
допущенная во время работы

жұмыс уақытының ұзақтығы - продолжительность 
рабочего времени 

жұмыс шоты - рабочий счет 
жұмыс істейтіндер саны - численность работающих 
жұмыс істемейтін күн - нерабочий день 
жұмыс істеп тұрған капитал - функционирующий 
капитал 

жұмыс істеу - функционирование 
жұмысбастылық - загруженность, перегруженность
жұмыскер, қызметкер - работник 
жұмысқа алу - оформить на работу 
жұмысқа жарамсыздық, жұмысқа қабілетсіздік - 
неработоспособность 

жұмысқа келетін қызметкерлер саны - явочная 
численность работников 

жұмысқа қабылдау - прием на работу 
жұмысқа қабылдау рəсімі - процедура принятия на 
работу 

жұмысқа қабылдау туралы өтініш - заявление о 
приеме на работу 

жұмысқа қабілетсіз - неработоспособный 
жұмысқа қабілетті - работоспособный 
жұмысқа орналастыру, жұмысқа орналасу - 
трудоустройство 

жұмысқа шақыру - приглашение на работу 
жұмысқа шықпау - невыход на работу
жұмысқабілеттілік - работоспособность 
жұмыспен кепілдікті қамтылу - занятость 
гарантированная 

жұмыспен қамту атқарымы - функция занятости 
жұмыспен қамту қоры - фонд занятости 
жұмыспен қамту қорына төленетін жарна - взнос в 
фонд занятости 

жұмыспен қамту мультипликаторы - мультипликатор 
занятости 

жұмыспен қамту орталығы - центр занятости 
жұмыспен қамтуға жəрдемдесу қоры - фонд 
содействия занятости 

жұмыспен қамтылған халық - население занятое 
жұмыспен қамтылмаған халық - население незанятое 
жұмыспен қамтылу деңгейі - уровень занятости 

жұмыспен қамтылу индексі - индекс занятости 
жұмыспен қамтылу кезеңдігі - цикл занятости 
жұмыспен қамтылу пайызы - процент занятости 
жұмыспен қамтылу шегі - предел занятости 
жұмыспен қамтылу, жұмыстылық - занятость 
жұмыспен қамтылудың өсуі - рост занятости 
жұмыспен өтеу - отработать, отработка
жұмыспен толық қамтылмаған халық, жұмыспен 
жартылай қамтылған халық - население 
неполностью занятое 

жұмыспен толық қамтылу - полная занятость 
жұмыспен толық қамтылу бюджеті - бюджет полной 
занятости 

жұмыспен толық қамтылу деңгейі - уровень полной 
занятости 

жұмыспен толымсыз қамтылу, жұмыспен толық 
қамтылмау - неполная занятость 

жұмыссыздық - безработица
жұмыссыздық бойынша берілетін жəрдемақы - 
пособие по безработице 

жұмыссыздық бойынша жəрдемақы алушы - 
получатель пособия по безработице 

жұмыссыздық бойынша жəрдемақы есептеу - 
начисление пособий по безработице 

жұмыссыздық бойынша жəрдемақы есептеу жүйесі - 
система начислений пособий по безработице 

жұмыссыздық бойынша жəрдемақы төлеу - выплаты 
пособий по безработице 

жұмыссыздық бойынша сақтандыру - страхование по 
безработице 

жұмыссыздық деңгейі - уровень безработицы 
жұмыссыздық кезеңі - период безработицы 
жұмыссыздықтан сақтандыру - страхование от 
безработицы 

жұмыссыздықты қысқарту - сокращение безработицы 
жұмыссыздықтың ұзақтығы - продолжительность 
безработицы 

жұмыстағы сабақтастық - преемственность в работе 
жұмыстан босату - уволить, увольнять, увольнение с 
работы

жұмыстан босатылатыны туралы ескерту - 
предупреждение об увольнении 

жұмыстан босатылу жəрдемақысы - выходное пособие 
жұмыстан босау, жұмыстан босану - уволиться, 
увольняться

жұмыстан кету - уход с работы 
жұмыстан тыс уақыт - внерабочее время 
жұмыстан шеттету - отстранение от работы 
жұмыстан шығару туралы хабарлама - уведомление 
об увольнении 

жұмыстан шығару, босату - уволить с работы 
жұмыстар мен кəсіптердің бірыңғай тарифтік-
біліктілік анықтамалығы - единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий 
(ЕТКС) 

жұмыстар үшін алдын ала төлеу - предоплата работ 
жұмыстарды қаржыландыру - финансирование работ 
жұмыстарды орындау мерзімі - срок выполнения работ 
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жұмыстарды тоқтата тұру - приостановка работ 
жұмыстардың жіктелу тізбесі - классификационный 
перечень работ 

жұмыстардың құны - стоимость работ 
жұмыстардың орындалу барысы - ход выполнения 
работ 

жұмысты аяқтау мерзімі - срок окончания работ 
жұмысты басқару - управление работой 
жұмысты бөлісу - распределение работы 
жұмысты жеңіл-желпі істеу, жұмысты немқұрайды 
істеу - работать спустя рукава 

жұмысты қабылдап алу - принятие работы 
жұмысты орындау - выполнение работы 
жұмыстық нұсқаулықтар, жұмыс бабындағы 
нұсқаулықтар - инструкции рабочие 

жұмыстың кемшілігі - недостаток работы 
жұмыстың қорытындысын шығару - подводить итоги 
работы 

жұмыстың қосарлануы - дублирование работы
жұмыстың орындалу барысы туралы есептеме - отчет 
о ходе выполнения работ 

жұмыстың орындалуы туралы анықтама - справка о 
выполнении работы 

жұмыстың сырғымалы кестесі - скользящий график 
работы 

жұмыстың тақырыптық жоспары - тематический 
план работ 

жұмыстың тиімділігі - эффективность работы 
жұмыстың ұзақтығы - продолжительность работы 
жұмысшы - рабочий 
жұмысшы жалдау - наем рабочих 
жұмысшылардың өкілі - представитель рабочих 
жұп акция - парные акции 
жұп пошта маркасы - пара почтовых марок
жұптылық элементі - элемент четности
жұрағат мұрагер - наследник по боковой линии 
жұртшылық - общественность
жұртшылық талабы - требование общественности 
жұртшылыққа жалған ақпарат тарату - 
дезинформировать общественность

жұртшылықпен байланыс - связь с общественностью 
жұртшылықпен байланыс бөлімі - отдел связи с 
общественностью 

жұртшылықпен байланыс бөлімін басқарушы - 
управляющий отделом по связям с общественностью 

жұртшылықтың халық тұтынатын тауарларға 
сұранысы - спрос населения на товары народного 
потребления 

жұтау, қайыршылану - разориться 
жұтушы заттек, сіңіруші заттек - поглащающее 
вещество, абсорбент

жұтылу туралы ұсыныс, қосып алу туралы ұсыныс - 
предложение о поглощении 

жұтылу, жұту, қосып алу - поглощение 
жұтылудан түскен пайда - прибыль от поглощения 
жүгіне отырып, басшылыққа ала отырып - 
руководствуясь 

жүгініс нысаны - форма обращения

жүгініс түрі - вид обращения
жүгіністің себебі - причина обращения
“жүгірме”, “қашу” - “побег” 
жүгіртпе - бегунок
жүгіртпе жол - бегущая строка
жүзеге асыру - осуществить, осуществление
жүзеге асыру туралы хабарлама - уведомление об 
осуществлении 

жүзеге асырылған инвестициялар - осуществленные 
инвестиции 

жүзеге асырылған шығыс - осуществленные расходы 
жүйе - система
жүйе əзірлеуші - разработчик системы 
жүйе құрайтын жоба - системаобразующий проект 
жүйе құрылымы - структура системы 
жүйе ішіндегі несие - ссуды внутри системы 
жүйедегі тұрлаусыздық - неопределенность в системе 
жүйеден тыс есеп - внесистемный учет 
жүйеден шығу - выход из системы 
“жүйектеп” перфорациялау - перфорирование 

“гребнем”
жүйеленген есеп - систематизированный учет 
жүйеленген көрсеткіш - указатель систематический 
жүйелер теориясы - теория систем 
жүйелеу - систематизирование 
жүйелеу, жүйеге келтіру - систематизация 
жүйелеудің құрылымдық нышаны - структурный 
признак систематизации

жүйелеудің хронологиялық қағидаты - 
хронологический принцип систематизации 

жүйелі - системный 
жүйелі, тұрақты - регулярный
жүйелі бухгалтерлік жазба - систематическая 
бухгалтерская запись 

жүйелі жоспарлау - планирование системное 
жүйелі тіркелім - регистр систематический 
жүйелік каталог - каталог систематический
жүйелік қате - ошибка систематическая 
жүйелік үлгілеу - моделирование системное 
жүйені қолдану - применение системы 
жүйенің тиімділігі - эффективность системы 
жүк - груз 
жүк ағымы - грузовой поток
жүк ағынының кестесі - график грузопотока
жүк айналымы - грузооборот
жүк алушы - грузополучатель
жүк жөнелтуші - грузоотправитель
жүк жөнелтімі - грузовая отправка
жүк контейнері - грузовой контейнер
жүк көтергіштік, жүк көтерімділігі - грузоподъемность
жүк операциялары - грузовые операции
жүк таситын əуе кемесі - грузовое воздушное судно
жүк таситын кеме - грузовое судно
жүк тасу, тасымалдау - транспортировка 
жүк тасымалы - грузоперевозка
жүк тасымалының тығыздығы - густота перевозок 
грузов

жүк тиеу - погрузка 
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жүк түсіру - разгрузка
жүк-багаж - грузобагаж
жүк-жолаушы - грузопассажирский
жүк-жолаушы автомобилі - автомобиль 
грузопассажирский

жүкқұжат, жөнелтпе құжат - накладная 
жүкқұжаттарды табыстау хатқалтасы - конверт 
передачи накладных

жүкқұжат-фактура - фактура-накладная 
жүктелме шығын - издержки вмененные 
жүктелім, өкімхат, дəргей, тапсырма құжат - наряд 
жүктеме (қосымша жұмыс); күш-салмақ - нагрузка 
жүктеме; тиеу, арту - загрузка
жүктеме шегі - предел загрузки 
жүктеме шығын - нагрузочные затраты 
жүктемелі - под нагрузкой 
жүктеменің өзгеруі, жүктемені өзгерту - изменение 
нагрузки

жүктерді тасымалдағаны жəне пошта сəлемдемелерін 
салып жібергені үшін есеп айырысу - расчет за 
перевозку грузов и пересылку почтовых посылок 

жүкті ауыстырып тиеу - перевалка груза
жүкті қосымша жіберу, қалдық жүкті жөнелту - 
досылка груза

жүктілік демалысы - декретный отпуск 
жүктің кедендік мағлұмдамасы, кедендік жүк 
мағлұмдамасы - грузовая таможенная декларация

жүлде - приз
жүргізу - ведение
жүргізу рəсімі бойынша ұсыныс - предложение по 
процедуре ведения

жүргізу тəртібі бойынша ұсыныс - предложение по 
порядку ведения

жүргізу, өткізу - проведение 
жүргізуші - водитель 
жүргізуші-пошташы - почтальон-водитель
жүргінші жұмыскер - разъездной работник 
жүргінші тексеруші - выездной ревизор 
жүргіншілер бригадасы - разъездная бригада
жүргіншілер өткелі, жаяу жүргінші өткелі - 
пешеходный переход 

жүргіншілік - разъездной 
жүрдек - экспресс 
жүрдек желі - скоростная линия 
жүрдек пойыз - скоростной поезд 
жүру жолдары - пути следования
жүру, қолданылу (ақша туралы) - хождение 
жүріс аралығы - интервал движения
жүріс кесте - ходовик 
жүріс, қозғалыс - движение
жыл - год 
жыл аяғында - на конец года 
жыл аяғында есеп айырысу - расчет на конец года 
жыл аяғындағы бағам - курс на конец года 
жыл аяғындағы түзетім - корректировка в конце года 
жыл басында - на начало года 
жыл қорытындысы бойынша шегерім - скидка по 
итогам года 

жыл ортасында есеп айырысу - расчет на середину 
года 

жыл ортасындағы жағдай бойынша бағалау - оценка 
по состоянию на середину года 

жыл сайынғы - ежегодный 
жыл сайынғы арту - повышение ежегодное 
жыл сайынғы бюллетень, əр жылдық бюллетень - 
бюллетень ежегодный 

жыл сайынғы есеп беру - отчет ежегодный 
жыл сайынғы есептеме, жыл сайын есеп беру - 
ежегодный отчет 

жыл сайынғы есептеу - расчет ежегодный 
жыл сайынғы жарна - ежегодный взнос 
жыл сайынғы жиналыс - собрание ежегодное 
жыл сайынғы жолдау - ежегодное послание
жыл сайынғы қажеттілік - потребность ежегодная 
жыл сайынғы өндірім - выработка ежегодная 
жыл сайынғы табыс - ежегодный доход 
жыл сайынғы тексеріс - ревизия ежегодная 
жыл сайынғы төлем - ежегодный платеж 
жыл сайынғы түгендеу - инвентаризация ежегодная 
жыл сайынғы үстеме - надбавка ежегодная 
жыл ішіндегі неғұрлым жоғары деңгей - наиболее 
высокий уровень за год 

жылдамдық, шапшаңдық, тездік - быстрота 
жылдамдыққа негізделген жүйедегі тарифтер - 
тарифы в системе, основанной на скорости

жылдық - годовой 
жылдық айлықақы - оклад годовой 
жылдық айналым - оборот годовой 
жылдық ақпар - сводка годовая 
жылдық ауытқу - колебание годовое 
жылдық балама - годовой эквивалент 
жылдық бюджет - годовой бюджет
жылдық дағдылы тозымпұл - обычная годовая 
амортизация 

жылдық деректер - данные годовые 
жылдық ең төмен жалақы - минимальная годовая 
заработная плата 

жылдық есеп беру - отчет годовой 
жылдық есеп бойынша қорытындылама - заключение 
по годовому отчету 

жылдық есеп, жылдық есептеме, жылдық есеп беру - 
годовой отчет 

жылдық есеп-қисап - отчетность годовая 
жылдық есептемедегі пайда мен залал шотының 
қорытынды жолы - итоговая строка счета прибылей и 
убытков в годовом отчете 

жылдық есептеу - годовое исчисление 
жылдық есептеуде - в годовом исчислении 
жылдық есептеудегі пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка в годовом исчислении 

жылдық есепті бекіту - утверждение годовых отчетов 
жылдық есептік көрсеткіш, жылдық есеп айырысу 
көрсеткіші - годовой расчетный показатель 

жылдық есептілік (есеп-қисап) - годовая отчетность 
жылдық жалпы жиналыс - общее годовое собрание 
жылдық жалпы залал - годовые общие убытки 
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жылдық жиналыс - ежегодное собрание
жылдық жиынтық есептеме - сводный годовой      
отчет 

жылдық жиынтық табыс құрамы - состав 
совокупного годового дохода 

жылдық жоспар - план годовой 
жылдық залал - убытки годовые 
жылдық көрсеткіш - показатель годовой 
жылдық көтермелеу сыйлықақысы - годовая 
поощрительная премия 

жылдық кредит - годовой кредит 
жылдық қажеттілік - потребность годовая 
жылдық қаржы есеп-қисабы - годовая финансовая 
отчетность 

жылдық қаржыландыру жоспары - годовой план 
финансирования 

жылдық қаржылық есептеме - годовой финансовый 
отчет 

жылдық қорытынды теңгерім - заключительный 
годовой баланс 

жылдық мереке - годовщина 
жылдық мерзім - срок годичный
жылдық нəтиже - результат годовой 
жылдық облигациялар - облигации годовые 
жылдық орташа табыс - доход среднегодовой 
жылдық өндірім, бір жылғы өндірім - выработка 
годовая 

жылдық пайда - прибыль годовая 
жылдық пайыз - годовой процент 
жылдық пайыздық мөлшерлеме - годовая процентная 
ставка 

жылдық смета - смета годовая 
жылдық сыйлықақы - премия годовая 
жылдық табыс - доход годовой, заработок годовой
жылдық теңгерім - годовой баланс 
жылдық топтастырылған есептеме - годовой 
консолидированный отчет 

жылдық топтастырылған теңгерім - годовой 
консолидированный баланс 

жылдық төлем - платеж годовой 
жылдық түсім - выручка годовая 
жылдық үнем - экономия годовая 
жылдық шот - счет годовой 
жылдық шығарылым - выпуск годовой 
жылдық шығыс - расходы годовые 
жылдық экономикалық нəтиже - годовой 
экономический эффект 

жылдың аяғында жабу - закрытие на конец года 
жылдың соңғы айының соңғы күніндегі ресми бағам 

- официальный курс на последний день последнего 
месяца года 

жылжитын зат - движимая вещь 
жылжитын мүлік кепілі - залог движимости 
жылжитын мүлік кепілімен берілетін ипотека - 
ипотека под залог движимого имущества 

жылжитын мүлік кепілімен берілетін ипотекалық 
кредит əдісі - метод ипотечного кредита под залог 
движимого имущества 

жылжитын мүлік кепілімен берілетін кредит - кредит 
под движимое имущество 

жылжитын мүлік кепілімен берілетін несие - ссуда 
под залог движимого имущества 

жылжитын мүлік қарызы - заем движимости 
жылжитын мүлікке берілетін кепілхат - закладная на 
движимое имущество 

жылжу, ауысу, аудару - передвижение 
жылжымайтын меншік - собственность недвижимая 
жылжымайтын мүлік, жылжымайтын дүние-мүлік 

(қозғалмайтын мүлік: жер, үй, қора, ғимарат, 
өндіріс орны, т.б.) - недвижимое имущество, 
недвижимость

жылжымайтын мүлік кепілхатын ұстаушы - 
держатель закладной на недвижимость 

жылжымайтын мүлік кепілі - залог недвижимого 
имущества (недвижимости)

жылжымайтын мүлік кепілімен берілетін кредит 
- кредит под недвижимость, кредит под залог 
недвижимости 

жылжымайтын мүлік кепілімен берілетін 
несие - ссуда под залог недвижимости, ссуда под 
недвижимость

жылжымайтын мүлік кепілімен берілетін тиісті несие 
- надлежащая ссуда под недвижимость 

жылжымайтын мүлік кепілімен кепілзат 
ұстаушылардың тіркелімі - регистр держателей 
залога под недвижимость 

жылжымайтын мүлік кепілімен кредит беру кезінде 
мүлікті бағалау - оценка имущества при выдаче 
кредита под недвижимость 

жылжымайтын мүлік кепілімен несие алушы - 
получатель ссуды под залог недвижимого имущества, 
получатель ссуды под недвижимость

жылжымайтын мүлік кепілімен шығарылған 
облигация - облигация под залог недвижимости 

жылжымайтын мүлік кепілінің иесі - держатель 
заклада на недвижимость 

жылжымайтын мүлік қорлары (REІT) - фонд 
недвижимости (REІT) 

жылжымайтын мүлік нарығы - рынок недвижимости 
жылжымайтын мүлік нарығын қалыптастыру - 
формирование рынка недвижимости 

жылжымайтын мүлік орталығы - центр 
недвижимости 

жылжымайтын мүлік салығы - налог на 
недвижимость, налог с недвижимого имущества 

жылжымайтын мүлік сараптамасы - экспертиза 
недвижимости 

жылжымайтын мүлік саудасы - торговля 
недвижимостью 

жылжымайтын мүлік титулы - титул на недвижимое 
имущество 

жылжымайтын мүлік тіркелімі - регистр 
недвижимости 

жылжымайтын мүлікке арналған құқықты 
табыстаушы тұлға - лицо, передающее право на 
недвижимость 
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жылжымайтын мүлікке құқықтық титулдар 
жөніндегі сарапшы - эксперт по правовым титулам на 
недвижимость 

жылжымайтын мүлікке салынатын инвестиция - 
инвестиции в недвижимость 

жылжымайтын мүлікке салынған күрделі қаржы 
қорлары - фонды капиталовложений в недвижимость 

жылжымайтын мүлікпен алып-сатарлық жасау - 
спекуляция недвижимостью 

жылжымайтын мүлікпен алып-сатарлық жасаушы - 
спекулянт недвижимостью (недвижимым имуществом)

жылжымайтын мүлікпен жасалатын мəміле - сделка 
с недвижимостью 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар - 
операции с недвижимостью 

жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар 
жөнінде кеңес беру - консультации по операциям с 
недвижимостью 

жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етілген 
кредиттер - обеспеченные недвижимостью кредиты 

жылжымайтын мүлікті алу - изъятие недвижимого 
имущества 

жылжымайтын мүлікті бағалау жөніндегі сарапшы - 
эксперт по оценке недвижимого имущества 

жылжымайтын мүлікті бағалаушы - оценщик 
недвижимости 

жылжымайтын мүлікті басқарушы - управляющий 
недвижимостью 

жылжымайтын мүлікті иелену құқығы - право 
владения недвижимостью 

жылжымайтын мүлікті иеленуден заңсыз айыру - 
незаконное лишение владения недвижимостью 

жылжымайтын мүлікті кепілге салу - закладывать 
недвижимость 

жылжымайтын мүлікті кепілге салу жолымен 
қаржыландыру - финансирование путем залога 
недвижимого имущества 

жылжымайтын мүлікті кепілге салу туралы келісім - 
соглашение о закладе недвижимости 

жылжымайтын мүлікті кепілге салушы тұлға - лицо, 
закладывающее недвижимость 

жылжымайтын мүлікті кепілімен кредит беру - 
кредитование под залог недвижимости 

жылжымайтын мүлікті мəжбүрлемелі сату - 
принудительная продажа недвижимости 

жылжымайтын мүлікті мұралануға бірінші туыстық 
құқығы - право первородства на наследование 
недвижимости 

жылжымайтын мүлікті несиелендіру жөніндегі 
компания - компания по кредитованию недвижимости 

жылжымайтын мүлікті сақтандыру - страхование 
недвижимого имущества 

жылжымайтын мүлікті сату - продажа недвижимости, 
реализация недвижимости

жылжымайтын мүлікті табыстау - передача 
недвижимости 

жылжымайтын мүлікті табыстауға салынатын 
салық - налог на передачу недвижимой собственности 

жылжымайтын мүліктің заңи сипаттамасы - 
юридическое описание недвижимости 

жылжымайтын мүліктің қол кепілі - ручной залог 
недвижимости 

жылжымалы, көшпелі - вдвижной, передвижной
жылжымалы баға - подвижная цена 
жылжымалы мүлік кепілі - залог движимого 
имущества 

жылжымалы мүлік кепілімен берілетін ипотекалық 
кредит - ипотечный кредит под движимое    
имущество 

жылжымалы мүлік лизингі - лизинг движимого 
имущества 

жылжымалы мүлік титулы - титул на движимое 
имущество 

жылжымалы мүлік, жылжитын мүлік - движимое 
имущество, движимость

жылжымалы мүлікке құқық - право на движимое 
имущество 

жылжымалы мүлікке салынатын салық - налог на 
движимое имущество 

жылжымалы мүлікті сақтандыру - страхование 
движимого имущества 

жылжымалы пошта, көшпелі пошта - передвижная 
почта 

жылжымалы пошта байланысы торабы - 
передвижной узел почтовой связи

жылжымалы стеллаж - стеллаж передвижной
жылжымалы таразы - передвижные весы 
жылжыту, жылжу, жылжытылу - продвижение 
жылнама - ежегодник, летопись, анналы
жылнамашы - летописец
жылпос іскер, пысықай - делец 
жылпостықпен сату, жымысқылықпен сату - продажа 
отмывающая 

жылтырақ қағаз - глянцевитая бумага, лощеная бумага
жылу-энергетикалық кешен - комплекс топливно-
энергетический 

жылыстаған ақша - отмытые деньги 
жылыстау; кему, азаю; ағылу, кету, кетіс - утечка, 
отток

жыпылықкөз, жыпылдауық - мигалка 
жыртқыштарды қадағалаушы, озбырларды 
қадағалаушы - наблюдатель за акулами 

жыртпалы - отрывной 
жыртпалы күнтізбе - отрывной календарь 
жыртпалы парақша - отрывной листок 
жыртпалы талон - отрывной талон 
жыртып алынған, жұлып алынған - оторванный 
жіберу деректері - подавательские данные 
жіберу картасы, жөнелту картасы - карта отправки
жіберу, жөнелту - отослать, отправка, пересылка, 
присылка, препроводить, послать

жіберуге арналған хатқалта - конверт для пересылки
жіберуге рұқсат берілген салым ақша - вложение, 
разрешенное к пересылке

“жіберуге рұқсат етілмейтін салым жоқ” - 
“неразрешенных к пересылке вложений нет”
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жіберуші мекеме (əкімшілік) - учреждение 
(администрация) подачи

жіберілген жөнелтім - засланное отправление
жіберілген қате - ошибка допущенная 
жіберілген пошта жөнелтімі - засланное почтовое 
отправление

жіберілген, жіберілім - засланный 
жіберілген, мекенжайға жіберілген - адресованный 

жіберілім, таратылым - засыл, рассылка
жіктегіш - классификатор
жіктелу - расслоение 
жіктеу, сыныптау, таптастыру - классификация
жіктеудің бағыныстылық жүйесі - иерархическая 
система классификации 

жікшілдік, сепаратизм - сепаратизм 

залалдардың орнын толтыруды талап ету - 
требование возмещений убытков 

залалды анықтау - определение убытка 
залалды болашақ кезеңге көшіру - перенос убытков на 
будущий период 

залалды бөлу - распределение убытков 
залалды есептен шығару - списание убытка 
залалды есептеу - исчисление убытков, расчет убытка
залалды жетекші - убыточный лидер 
залалды жою - ликвидация убытков 
залалды көшіру, залалды ауыстыру - перенос убытков 
залалды кредит - кредит убыточный 
залалды неғұрлым ерте кезеңге көшіру - перенос 
убытков на более ранний период 

залалды өндіріп алу - взыскание убытков 
залалды өтеу - возместить убытки 
залалды өтеу міндеті - обязаңность возмещения   
убытка 

залалды өтеу міндеттемесі - обязательство возместить 
убытки 

залалды өтеу сомасын белгілеу - установление суммы 
возмещения убытков 

залалды өтеу, залалдың орнын толтыру - возмещать 
убытки

залалды өтеуге арналған жəрдемқаржы - субсидия на 
покрытие убытков 

залалды өтеуге арналған сақтық қор - резерв на 
покрытие убытков 

залалды реттеу - урегулирование убытков 
залалды тіркеу - зарегистрировать убыток 
залалды төлеу - платить убытки 
залалды ұстап қалу - удержание убытка 
залалды шегеру құқығын табыстау - передача права 
на вычет убытка 

залалды шектемелеу - эксцедент убытка 
залалды шектемелеу шарты - договор эксцедента 
убытка 

залалды шоттан шығару - списание убытков со счета 
залалдылық деңгейі - уровень убыточности 
залалдылық коэффициенті - коэффициент 
убыточности 

залалдылық - убыточность 
залалдылық шегі - точка убыточности 
залалдылық шектемесі - эксцедент убыточности 
залалдылықты кемітуден түскен пайда - прибыль от 
снижения убыточности 

зағиптар үшін дөңес қаріппен басып шығару, 
зағиптарға арналған дөңес қаріпті басылым - 
издание с выпуклым шрифтом для слепых

зағиптарға арналған секограмма - секограмма для 
слепых

зайырлы қоғам - светское общество
зайырлы мемлекет - светское государство 
“зақымдалған күйде алынды” - “получено в 
поврежденном виде”

зақымдану, бүліну - повреждение
зақымдау құралдары - средства поражения
зақымдау ошағы - очаг поражения
зақым келтіру - нанесение повреждения 
зал, құжыра - зал
залал, зиян - убытки / убыток 
залал бернесі - функция убытков 
залал келтіру - принесение убытков, причинение  
убытка

залал коэффициенті - коэффициент убытков 
залал қоржыны - портфель убытков 
залал мөлшері - размер убытков 
залал мөлшерін нақтылау - уточнение убытков 
залал сомасын белгілеу - установление суммы убытков 
залал туралы талап қозғау - возбуждение иска об 
убытках 

залал үшін жауапкершілік - ответственность за убытки 
залал үшін кінə - вина за убытки 
залал үшін өтем - возмещение за убыток
залал шегі - точка убытка 
залал шегу - нести (понести) убытки 
залал шегу ықтималдығы - вероятность убытков 
залал эксцедентін жиынтықтап өтеу - совокупное 
покрытие эксцедента убытка 

залалға кінəлі - виновник убытков 
залалдан қорғау үшін сату - продажа для защиты от 
убытков 

залалдар туралы арыз - заявление об убытках 
залалдарды өтеу бойынша пайыздар - проценты по 
погашению убытков 

залалдарды төлету - взыскивание убытков 
залалдардың артуы - прирост убытков 
залалдардың орнын толтыру талабын 
қанағаттандыру - удовлетворение требования о 
возмещении убытков 

залалдардың орнын толтыру тəртібімен - в порядке 
возмещения убытков 

З 
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залалдылықты шектемелеу шарты - договор 
эксцедента убыточности 

залалдың “алға” ауысуы - перенесение убытка “вперед” 
залалдың “артқа” ауысуы - перенесение убытка 

“назад” 
залалдың азаюы - уменьшение убытка 
залалдың алдын алу, залалды болдырмау - 
предотвращение убытка 

залалдың барынша рауалы мөлшері - максимально 
допустимый размер убытков 

залалдың орнын толтыру - покрытие убытков 
залалдың орнын толтыру кепілдігі - гарантия 
возмещения убытка 

залалдың орнын толтыру міндеттемесі - обязательство 
компенсировать убытки 

залалдың орнын толтыру мөлшері - размер 
возмещения убытков 

залалдың орнын толтыру туралы кінəрат-талап - 
претензия о возмещении убытка 

залалдың орнын толтыру туралы өтініш - ходатайство 
о возмещении убытков 

залалдың орнын толтыру туралы сот қаулысы - 
судебное постановление о возмещении убытка 

залалдың орнын толтыру туралы талап - требование 
о возмещениии убытков 

залалдың орнын толтыру, залалды өтеу, залалдың 
есесін өтеу - возмещение убытка, компенсирование 
убыток

залалдың орнын толтыруға құқық - право на 
возмещение убытков 

залалдың өтемі - компенсация убытков 
залалдың сомасын анықтау - определение суммы 
убытков 

залалдың үлесі - доля убытка 
залалмен сату - продавать с убытком 
залалмен, залалды, залал шеге отырып - с убытком 
залалсыздандыру - дезинфекция
залалсыздандыру камерасы - камера дезинфекционная
залалсыздық - безубыточность
залалсыздық нүктесі, залалсыздық межелі - точка 
безубыточности 

залалсыздық ықтималдығы - вероятность 
безубыточности 

залалсыздықты талдау - анализ безубыточности 
залалына сату - продажа в убыток 
заман - эра
заманауи банк ісі, қазіргі банк ісі - современное 
банковское дело 

заманауи стандарт - стандарт современный 
заманауи техника - техника современная 
заманауи технология - технология современная 
заң закон 
заң алдындағы теңдік - равенство перед законом 
заң аясына түсу - подпадение под закон 
заң белгілеген босалқы қор - установленный законом 
запас 

заң белгілеген пайыздар - установленные законом 
проценты 

заң белгілеген пайыздық мөлшерлеме - установленная 
законом процентная ставка 

заң белгілеген сақтық қор - установленный законом 
резерв 

заң белгілеген сақтық қор қажеттіліктері - 
установленные законом потребности в резервах 

заң белгілеу - установление закона 
заң бойынша міндеттеме - обязательство по закону 
заң бойынша мұрагер - наследник по закону 
заң бойынша мұралану - наследование по закону 
заң бойынша өкілдік - представительство по закону 
заң бұзушы - нарушитель закона 
заң əзірлеу - разработка закона 
заң ережесі, заңдық қағида - положение закона, 
законоположение 

заң жобасы - законопроект 
заң жобасын бекіту - утверждение законопроекта 
заң жобасын дайындау - подготовка законопроекта 
заң жобасын əзірлеу - разработка законопроекта 
заң жобасын əзірлеушілер - разработчики 
законопроекта 

заң жобасын енгізу - внесение законопроекта 
заң жобасын қабылдамау - отклонение законопроекта 
заң жобасын қарауға енгізу - внесение законопроекта 
на рассмотрение 

заң жобасын өзгерту - изменение законопроекта 
заң жобасын өткізбеу - провал законопроекта 
заң жобасын талқылау - обсуждение законопроекта 
заң жобасына енгізілген түзету - поправка, внесенная в 
законопроект 

заң жобасының негіздемесі - обоснование проекта 
закона

заң жүзінде еркін - юридически свободная 
заң жүзінде мойындау‚ заң жүзінде тану - признание 
де-юре 

заң жүзінде, ресми - де-юре 
заң қабылдау - принятие закона 
заң кеңесшісі, заңи кеңесші - юрисконсульт 
заң қолданысы - действие закона
заң күші бар - имеющий силу закона
заң күшіне ие болу - приобретение силы закона 
заң қызметі, заңи қызмет - юридическая служба 
заң сыйлаушылық - законопослушность
заң уəкілеттік берген депозитарий-банк - 
уполномоченный законом банк-депозитарий 

заң шығару бастамасын жасау - выступление с 
законодательной инициативой 

заң шығарудағы ілік - лазейка законодательная 
заң шығарушы - законодатель 
заң шығарушы билік - власть законодательная
заң шығарушы орган - законодательный орган 
заң шығарушы өкімет - законодательная власть 
заң шығарушылық - законодательный, 
законотворчество

заң шығарушылық бастамалар - инициативы 
законодательные 

заң шығарушылық бастамашылық - законодательная 
инициатива 
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заң шығарушылық жиналыс - законодательное 
собрание 

заңға бағыну - подчинение закону 
заңға жүгіну - обращение к закону 
заңға қарсы - противозаконный 
заңға қарсы əрекет - действие противозаконное 
заңға қарсы мəміле - сделка противозаконная 
заңға қарсы шаралар - меры противозаконные 
заңға негізделген бақылау шаралары - меры контроля, 
основанные на законе 

заңға орай кепілгерлік - поручительство в силу закона 
заңға сəйкес - в соответствии с законом 
заңға тəуелді акт - акт подзаконный
заңға тəуелді актілер, заңнан туындаған актілер - 
подзаконные акты 

заңға тəуелді нормативтік актілер - подзаконные 
нормативные акты 

заңға түзету енгізу - поправка к закону 
заңгер - юрист 
заңда ұйғарылған талаптар - требования, 
предписанные законом 

заңдағы мағынасыздық - юридический нонсенс 
заңдар жинағы - свод законов 
заңдардың кодификациясы - кодификация законов 
заңдардың тұрақтылығы - стабильность законов 
заңдастыру - узаконение, узаконить
заңдастыру; жариялылық сипат беру, жария ету - 
легализация 

заңдастырылған - узаконенный
заңдастырылған стандарт - стандарт узаконенный 
заңдастырылған талаптар - узаконенные требования 
заңды - законный, легитимный
заңды (заңи) тұлға - юридическое лицо 
заңды айналып өту - обход закона 
заңды айналыстағы валюта - валюта, имеющая 
законное обращение

заңды ақша - законные деньги 
заңды басшылыққа алу - руководствоваться законом 
заңды басып шығару, заң басылымы - издание закона 
заңды бекіту - утверждение закона 
заңды билік органдары - законные органы власти 
заңды əріптестік, заңды серіктес - законное 
партнерство 

заңды ету, заңдастыру - узаконение 
заңды инвестиция - законные инвестиции 
заңды инстанция - инстанция законная 
заңды кепілзаттық құқық - законное залоговое право 
заңды кінəрат-талап - претензия законная 
заңды қолдану - применение закона 
заңды қолданысқа енгізу - ввод закона в действие 
заңды күш - сила законная 
заңды күші болу - иметь законную силу
заңды күшін жоғалтқан - потерявший законную силу 
заңды құбылыс - явление закономерное
заңды құжат - документ законный 
заңды құқық - право законное 
заңды құқықтан ерікті түрде бас тарту - 
добровольный отказ от законного права 

заңды құқықтарды мойындау - признание законных 
прав 

заңды құрметтеу - уважение закона 
заңды меншік - законная собственность 
заңды меншік құқығы - законное право собственности 
заңды меншік титулі - законный титул собственности 
заңды мерзімді өткізіп алу (қапы жіберу) - упущение 
законного срока 

заңды монополия - монополия законная 
заңды мүдде - законный интерес
заңды мүлік - законное имущество 
заңды мұрагер - наследник законный 
заңды негізде - на законном основании 
заңды негіздегі əрекет - действие на законном основании 
заңды негіздеме - основание законное 
заңды операция - операция законная 
заңды орағытып өтуге ілік - лазейка для обхода закона 
заңды орындамау - неисполнение закона 
заңды өкіл - законный представитель 
заңды өкімет легитимная власть
заңды пайыз - законный процент 
заңды пайыз мөлшерлемесі - законная ставка процента 
заңды сақтамау - несоблюдение закона 
заңды сақтық қор - законный резерв, легальный резерв
заңды сауда - торговля законная 
заңды талап - требование законное 
заңды тендер - тендер законный 
заңды тəртіп - законный порядок 
заңды титул - титул законный 
заңды тізім - законный список 
заңды тізім, заңи тізім - юридический список 
заңды төлем құралы - законное платежное средство, 
законное средство платежа

заңды түрде арзандату - уценка законная 
заңды түрде қолдану - применение законное 
заңды түрде пайдалану - пользование законное 
заңды тұлға мəртебесі - статус юридического лица 
заңды тұлға мəртебесін алу - приобретение статуса 
юридического лица 

заңды тұлға өкілдігі - представительство юридического 
лица 

заңды тұлға ретінде тіркеу туралы куəлік - свидетель-
ство о регистрации в качестве юридического лица 

заңды тұлға, заңи тұлға - лицо юридическое 
заңды тұлғалар бірлестігі - объединение юридических 
лиц 

заңды тұлғаларға салынатын салық - налог на 
юридических лиц 

заңды тұлғалардан алынатын салықтар, заңды тұлға 
салықтары - налоги с юридических лиц 

заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы - 
подоходный налог с юридических лиц 

заңды тұлғалардан алынған табыс салығынан 
аударылған трансферт - трансферт от подоходного 
налога с юридических лиц 

заңды тұлғалардан төлем көздерінен ұсталатын 
табыс салығы - подоходный налог с юридических 
лиц, удерживаемый у источника выплаты 
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заңды тұлғалардың дараландыру құралдарына 
құқығы - право на средства индивидуализации 
юридических лиц 

заңды тұлғалардың құқыққа қабілеттілігі - 
правоспособность юридических лиц 

заңды тұлғалардың құқықтық мирасқорлығы - 
правопреемство юридических лиц 

заңды тұлғалардың құрылтайшылық құжаттары - 
учредительные документы юридического лица 

заңды тұлғалардың меншігі, заңи тұлғалардың 
меншігі - собственность юридических лиц 

заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салық - 
налог на имущество юридических лиц 

заңды тұлғалардың табысына салынатын салық 
налог на доход юридических лиц 

заңды тұлғаны бөлу, заңи тұлғаны бөлу - разделение 
юридического лица 

заңды тұлғаны қайта құру - преобразование 
юридического лица 

заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру - реорганизация 
юридического лица 

заңды тұлғаны тарату - ликвидация юридического лица 
заңды тұлғаны тікелей бақылау - прямой контроль над 
юридическим лицом 

заңды тұлғаны тіркеу - регистрация юридического лица 
заңды тұлғаның атауы - наименование юридического 
лица 

заңды тұлғаның дəрменсіздігі несостоятельность 
юридического лица 

заңды тұлғаның жарғысы - устав юридического лица 
заңды тұлғаның жауапкершілігі - ответственность 
юридического лица 

заңды тұлғаның қаржы жағдайы - финансовое 
положение юридического лица 

заңды тұлғаның қосылуы - присоединение 
юридического лица 

заңды тұлғаның орналасқан жері - местонахождение 
юридического лица 

заңды тұлғаның өтінішкері - заявитель юридического 
лица 

заңды тұлғаның салық міндеттемесін тоқтату - 
прекращение налогового обязателства юридического 
лица 

заңды тұлғаның тоқтатылуы - прекращение 
юридического лица 

заңды тұлғаның филиалы, заңи тұлғаның филиалы - 
филиал юридического лица 

заңды ұстану - следование закону 
заңды ұстаушы - законный держатель 
заңды цессия - цессия законная 
заңды шаралар - меры законные 
заңды шешім; үлгі боларлық жағдай, іс, оқиға - 
прецедент 

заңдылығын мойындау - признание законности 
заңдылық - законность, закономерность
заңдылық пен құқық тəртібін қамтамасыз ету 
жөніндегі шаралар - меры по обеспечению 
законности и правопорядка 

заңдылыққа қарсы - противозаконность 
заңдылықты белгілеу - установление законности 
заңдылықты қамтамасыз ету - обеспечение законности
заңдылықты нығайту - укрепление законности 
заңдылықтың бұзылуы - нарушение законности 
заңдылықтың бұзылуын анықтау - выявление 
нарушений законности 

заңдылықтың сақталуы - соблюдение законности 
заңи ақпарат - информация юридическая 
заңи акт - юридический акт 
заңи ақыл-кеңес - консультация юридическая 
заңи басқарма - управление юридическое 
заңи есім - юридическое имя 
заңи жалғандық - фикция юридическая 
заңи жауапкершілік - ответственность юридическая 
заңи заңдар - законы юридические 
заңи иелену - юридическое владение 
заңи кеңес - юридическая консультация 
заңи кеңесші, заң кеңесшісі - юристконсульт
заңи кепілдіктер - юридические гарантии 
заңи қолдау - поддержка юридическая 
заңи қорғаныш - защита юридическая 
заңи қос салық салу - юридическое двойное 
налогообложение 

заңи көмек - помощь юридическая 
заңи күш - юридическая сила 
заңи күші болмауы - не имеющий юридической силы 
заңи күшін жою - утрата юридической силы 
заңи күшін тану - признание юридической силы 
заңи күшінен айыру - лишение юридической силы 
заңи құжат күші - сила юридического документа 
заңи құжат, заңдастырылған құжат - документ 
юридический 

заңи құжаттарды дайындау - подготовка юридических 
документов 

заңи қызметтер көрсету - услуги юридические 
заңи мекен - юридический домицилий 
заңи мекенжай - юридический адрес 
заңи мəн - юридическое значение 
заңи міндеттілік - юридическая обязаңность 
заңи негіз - основание юридическое 
заңи нормалар - нормы юридические 
заңи өкіл - представитель юридический 
заңи ресімділік - юридические формальности 
заңи сараптама - экспертиза юридическая 
заңи сипат - характер юридический 
заңи сипат беру - юридизация 
заңи субъект - юридический субъект 
заңи тазалық - чистота юридическая 
заңи талаптар - условия юридические 
заңи тексеру - юридическая проверка 
заңи тепе-теңдік - равенство юридическое 
заңи терминдер‚ заң терминдері - юридические 
термины 

заңи трансферт - юридический трансферт 
заңи тұлғаның құқықтары - права юридического лица 
заңи тұрғылықты мекен - юридическое 
местопребывание 
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заңи фактілер - юридические факты 
заңи фирма - фирма юридическая 
заңи хұкімді жүзеге асыру - осуществлять юрисдикцию 
заңи хұкімнің аясына түсу - подпадение под 
юрисдикцию 

заңи ықпалшаралар - санкции юридические 
заңмен айқындалған шаралар - меры, определенные 
законом 

заңмен белгіленген - установленный законом 
заңмен белгіленген ережелер - правила, установленные 
законом 

заңмен белгіленген жалақы - заработная плата, 
установленная законом 

заңмен белгіленген инвестиция - установленная 
законом инвестиция 

заңмен белгіленген қосылу - установленное законом 
слияние 

заңмен белгіленген міндетті сақтық қорлар - 
установленные законом обязательные резервы 

заңмен белгіленген пайыз - процент, установленный 
законом 

заңмен белгіленген пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка, установленная законом 

заңмен белгіленген сақтық қор - резерв, 
установленный законом 

заңмен белгіленген тариф - тариф, установленный 
законом 

заңмен қорғау - защита законом 
заңмен реттеледі - регулируется законом 
заңнама, заңдар, низам; заң шығару, заң 
шығарушылық - законодательство 

заңнама құрылымы - структура законодательства 
заңнамаға бағыну - подчинение законодательству 
заңнамаға сəйкес - в соответствии с законодательством 
заңнамаға толықтырулар енгізу - внесение дополнения 
в законодательство 

заңнамада белгіленген тəртіппен, белгіленген 
заңнамалық тəртіппен - в установленном 
законодательном порядке 

заңнамалық актілер - законодательные акты
заңнамалық декрет - декрет законодательный 
заңнамалық жəне нормативтік актілердің 
кодификациясы - кодификация законодательных и 
нормативных актов 

заңнамалық нормативтік құқықтық актілер - 
законодательные нормативные правовые акты 

заңнамалық түсіндірме - толкование законодательное 
заңнамалық шаралар - меры законодательные 
заңнамалық шектеулер - законодательные ограничения 
заңнаманы жетілдіру - совершенствование 
законодательства 

заңнан тысқары деп жарияланған тұлға - лицо, 
объявленное вне закона 

заңның бабы - статья закона 
заңның бөлімі - раздел закона
заңның бұзылуы, заңды бұзу - нарушение закона 
заңның бұзылуымен байланысты тəуекелдік - риск, 
связаңный с нарушением закона 

заңның кері күші - обратная сила закона 
заңның қолданылуын тоқтата тұру - приостановление 
действия закона 

заңның қорғауымен - под защитой закона 
заңның күшін жою - отмена закона 
заңның өзгеруі - изменение закона 
заңның сақталуы - соблюдение закона 
заңның түсіндірмесі, заңды түсіндіру - толкование 
закона 

заңсыз - незаконный, нелегитимный
заңсыз ақшалай қаражаттың жылыстауы (ізін 
жасыру) - отмывание незаконных денежных средств 

заңсыз алу - изъятие незаконное 
заңсыз алым-салық - поборы незаконные 
заңсыз алынған ақша - деньги, полученные незаконно 
заңсыз алынған кірісті заңдастыру - легализация 
незаконно полученных доходов 

заңсыз банк қызметі - незаконная банковская 
деятельность 

заңсыз валюталық операциялар - незаконные 
валютные операции 

заңсыз делдалдық фирма - незаконная брокерская 
фирма 

заңсыз дивиденд - незаконный дивиденд 
заңсыз əрекет - действие неправомерное
заңсыз əрекет жасау - совершение неправомерного 
действия 

заңсыз жолмен алынған ақшалай қаражатты немесе 
өзгедей мүлікті заңдастыру - легализация денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
незаконным путем 

заңсыз жолмен табылған ақшалай қаражаттың 
немесе өзгедей мүліктің ізін жасыру - отмывание 
денежных средств или иного имущества, 
приобретенных незаконным путем 

заңсыз иелік, заңсыз иелену - владение незаконное 
заңсыз іс-əрекет - действие незаконное 
заңсыз кəсіпкерлік - предпринимательство незаконное 
заңсыз кінəрат-талап - претензия незаконная 
заңсыз коммерциялық қызмет, құқыққа қайшы 
коммерциялық қызмет, құқыққа сыйымсыз 
коммерциялық қызмет - неправомерная 
коммерческая деятельность 

заңсыз қорлардың ізін жасыру - отмывание 
незаконных фондов 

заңсыз кредит - незаконный кредит 
заңсыз кредит алу - незаконное получение кредита 
заңсыз қызмет, заңсыз əрекет - незаконная 
деятельность 

заңсыз мəміле - незаконная сделка 
заңсыз операциялармен шұғылдану - заниматься 
незаконными операциями 

заңсыз пайдалану, құқыққа қайшы пайдалану - 
неправомерное использование 

заңсыз пұрсаттылық - незаконная преференция 
заңсыз сауда - торговля незаконная 
заңсыз тіркеу - регистрация незаконная 
заңсыз шығыс - незаконный расход
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заңсыз, құқыққа сыйымсыз (қайшы) - неправомерный 
заңсыздық - беззаконие, незаконность,  
неправомерность

заңтану, құқықтану, заң ілімі - юриспруденция 
зарарсыздандырғыш - антисептик
зарарсыздандыру, қатерсіздендіру - дезактивация
зардап шегуші - пострадавший
застава - бекет
зат, нəрсе; іс-əрекет, мəн-мағына; пəн; тақырып; 
нысана - предмет 

зат кепілімен кредит беруші өсімқор - ростовщик, 
выдающий кредит под залог вещей 

затқа қатысты үкім - приговор в отношении вещи 
затқа құқық - право вещное 
заттай айғақтар, айғақ заттар - вещественные 
доказательства 

заттай айырбас - натуральный обмен 
заттай бірлік - натуральная единица 
заттай қарыз - натуральные займы 
заттай несие - ссуда натуральная 
заттай нысанда бөлу - распределение в натуральной 
форме 

заттай нысандағы жəрдемақы - пособие в натуральной 
форме 

заттай нысандағы трансферт - трансферт в 
натуральной форме 

заттай салық - натуральный налог 
заттай табыс - доход натуральный 
заттай төлемақы - оплата натуральная, платеж натурой, 
натуральный платеж

заттай төлеу - оплата натурой, уплата натурой
заттаңба, затбелгі - этикетка
заттаңбадағы баға - этикетная цена 
заттандыру, іске асыру - материализовать
заттандырылған еңбек - труд овеществленный 
зауыт - завод
зауыт сынағы - заводское испытание 
зəру тапшылық - дефицит острый 
зəрулік, тапшылық, қатшылық - дефицит 
зейнетақы - пенсия 
зейнетақы активтері - пенсионные активы 
зейнетақы активтерін əртараптандыру - 
диверсификация пенсионных активов 

зейнетақы активтерін инвестициялау - 
инвестирование пенсионных активов 

Зейнетақы активтерін қолдау қоры - Фонд поддержки 
пенсионных активов 

зейнетақы активтерін реверсиялау қоры - фонд 
реверсии пенсионных активов 

зейнетақы алуға құқық беретін жұмыс өтілі - стаж 
работы, дающий право на пенсию 

зейнетақы алушы - получатель пенсии 
зейнетақы бойынша орталықтандырылған шоттар - 
централизованные счета по пенсиям 

зейнетақы есептеу - исчисление пенсии 
зейнетақы есептеу кезінде ескерілетін негізгі айлық-
ақы - основной оклад, учитываемый при начислении 
пенсии 

зейнетақы есептеу кезіндегі еңбек өтілі - трудовой 
стаж при начислении пенсии 

зейнетақы есептеу үшін қажетті ақшалай 
жабдықталым мөлшері - размер денежного 
довольствия для исчисления пенсии 

зейнетақы есептеу үшін қажетті еңбек өтілі - трудовой 
стаж для исчисления пенсии 

зейнетақы жарналары - взносы пенсионные
зейнетақы жарналарының дербес есебі - 
персональный учет пенсионных взносов 

зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі - ставка 
пенсионных взносов 

зейнетақы жəне жəрдемақыны үйге жеткізіп беру - 
доставка пенсий и пособий на дом 

зейнетақы жеткізуші, зейнетақы жеткізіп беруші - 
доставщик пенсии 

зейнетақы жүйесі - пенсионная система 
зейнетақы заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік 

- ответственность за нарушение пенсионного 
законодательства 

зейнетақы капиталының жинақ ақша шоты - 
сберегательный счет пенсионного капитала 

зейнетақы қаражатын қайта бөлу - перераспределение 
пенсионных средств 

зейнетақы кассасы - пенсионная касса 
зейнетақы кітапшасы - книжка пенсионная 
зейнетақы қорланымы - пенсионное накопление 
зейнетақы қорланымының сақталуы - сохранность 
пенсионного накопления 

зейнетақы қорланымының сақталуын қамтамасыз 
ету - обеспечение сохранности пенсионных 
накоплений 

зейнетақы қорлары мен салымшылардың (алушы-
лардың) құқықтық қатынастары - правоотношение 
пенсионных фондов и вкладчиков (получателей) 

зейнетақы қорларының міндеттемелері бойынша 
жауапкершілік - ответственность по обязательствам 
пенсионных фондов 

зейнетақы қоры - пенсионный фонд 
зейнетақы қорын басқару - управление пенсионным 
фондом 

зейнетақы қорын құру - создание пенсионного фонда 
зейнетақы қорына аударым - отчисления в 
пенсионный фонд 

зейнетақы қорына сақтандыру жарнасын төлеу - 
уплата страховых взносов в пенсионный фонд 

зейнетақы қорына төленетін жарна - взнос в 
пенсионный фонд 

зейнетақы қорына төленетін сақтандыру жарнасы - 
страховой взнос в пенсионный фонд 

зейнетақы қорының басқарушысы - управляющий 
пенсионным фондом 

зейнетақы қорының бюджеті - бюджет пенсионного 
фонда 

зейнетақы мөлшері - размер пенсий 
зейнетақы саясаты - политика пенсионная 
зейнетақы сенім қоры - пенсионный траст 
зейнетақы сомасы - сумма пенсий 
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зейнетақы табысы - пенсионный доход 
зейнетақы тағайындалатын кезең - период, на который 
назначается пенсия 

зейнетақы тағайындау - назначение пенсии 
зейнетақы тағайындау жөнінде өтініш жасау - 
обращение за назначением пенсии 

зейнетақы тағайындау жөнінде өтініш жасау тəртібі - 
порядок обращения за назначением пенсий 

зейнетақы тағайындау мерзімі - срок назначения 
пенсии 

зейнетақы тағайындау тəртібі - порядок назначения 
пенсий 

зейнетақы тағайындау туралы арыз - заявление о 
назначении пенсии 

зейнетақы тағайындау үшін құжаттарды қарау - 
рассмотрение документов для назначения пенсий 

зейнетақы тағайындау шарттары - условия 
назначения пенсии 

зейнетақы тəсімі - схема пенсионная 
зейнетақы төлемдері - пенсионные выплаты 
зейнетақы төлемдерін есептеу - исчисление 
пенсионных выплат 

зейнетақы төлемдерін сақтандыру - страхование 
пенсионных выплат 

зейнетақы төлемдерінің есебі - расчет пенсионных 
выплат 

зейнетақы төлемдерінің мөлшері - размер пенсионных 
выплат 

зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу - 
исчисление размера пенсионных выплат 

зейнетақы төлемі - пенсионный платеж 
зейнетақы төлемін алушы - получатель пенсионных 
выплат 

зейнетақы төлеу - плата пенсии, выплата пенсии 
зейнетақы төлеу бойынша берешек - задолженность по 
выплате пенсий 

зейнетақы төлеу бойынша берешекті өтеу - погашение 
задолженности по выплате пенсий 

зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық - 
государственный центр по выплате пенсий

зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталыққа 
төленетін жарна мөлшерлемесі - ставка обязательных 
взносов в государственный центр по выплатам пенсий 

зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың 
кірісі мен шығысының теңгерімділігі 
- сбалансированность доходов и расходов 
государственного центра по выплате пенсий 

зейнетақы төлеу мерзімі - срок выплаты пенсии 
зейнетақы төлеу тəртібі - порядок выплаты пенсий 
зейнетақы төлеуге арналған қаражат - средства на 
выплату пенсий 

зейнетақы төлеуге арналған қаржы көзі - источник 
средств для выплаты пенсий 

зейнетақы төлеуді тоқтата тұру - приостановление 
выплаты пенсии 

зейнетақы төлеудің тоқтатылуы - прекращение 
выплаты пенсии 

зейнетақы хабарламасы - пенсионные извещения 

зейнетақы шоты - счет пенсионный 
зейнетақы шоты есебінен жиналған жинақ ақша - 
сбережения за счет пенсии 

зейнетақыға құқық - право на пенсию 
зейнетақыға үстеме - надбавка к пенсии 
зейнетақыға экологиялық үстемелер - экологические 
надбавки к пенсиям 

зейнетақыдан ұстап қалу - удержание из пенсии 
зейнетақылық кепілхат - пенсионная закладная 
зейнетақылық салық жеңілдігі пенсионная налоговая 
льгота 

зейнетақылық салым ақша - вклад пенсионный 
зейнетақылық сенім қоры - траст пенсионный 
зейнетақымен қамсыздандыру бағдарламасы - 
программа пенсионного обеспечения 

зейнетақымен қамсыздандыру жөніндегі орталық 
атқарушы орган - центральный исполнитнельный 
орган по пенсионному обеспечению 

зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі - система 
пенсионного обеспечения 

зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін реформалау - 
реформирование системы пенсионного обеспечения 

зейнетақымен қамсыздандыру - пенсионное 
обеспечение 

зейнетақыны жеткізіп беру жəне салып жіберу - 
доставка и пересылка пенсий 

зейнетақыны жеткізу - доставка пенсий 
зейнетақыны индекстеу - индексация пенсий, 
индексировать пенсии

зейнетақыны сақтандыру - страхование пенсии 
(пенсионное) 

зейнетақыны сақтандыру сенім қоры - траст 
страхования пенсий 

зейнетақыны үлестіру - распределение пенсий 
зейнетақының ең төмен мөлшері - минимальный 
размер пенсии 

зейнетақының жинақ шоты - пенсионный 
сберегательный счет 

зейнетке шығу - уход на пенсию 
зейнеткер - пенсионер, пенсионерка 
зейнеткерлердің əлеуметтік қорғалуы - социальная 
защищенность пенсионеров 

зейнеткерлікке шығудың шекті жасы - предельный 
возраст выхода на пенсию 

зекет қорлары - фонды закята 
зембіл - носилка
зергер - ювелир 
зергерлік алтын - золото ювелирное 
зергерлік бұйым - ювелирное изделие 
зердеге арналған чек - чек для памяти 
зерделеу - изучать 
зерделеу, үйрену, оқып білу - изучение
зерделі карточка - карточка с памятью 
зерленген металл пластина - металлическая пластина с 
гравировкой

зерттелмеген - неизученный 
зерттелмеген, тексерілмеген - неисследованный 
зерттеу - исследование 
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зерттеу, тексеру - обследование 
зерттеу; зерделеу, тексеру; қаралу - обследование 
зерттеу бланкі - бланк обследования
зерттеу жұмысы - исследовательская работа 
зерттеу кезеңі - этап исследования 
зерттеулер тақырыптамасы - тематика исследований
зерттеу мақсаты - цель исследования 
зерттеу нəтижесі результат исследования 
зерттеу негізі - основа обследования 
зерттеу объектісі - объект исследования 
зерттеу тақырыбы - предмет исследования 
зерттеу шегі - границы исследования
зерттеуші карточкасы - карточка исследователя
зерттеушілік - исследовательский 
зерттеуші сауалнамасы - анкета исследователя
зират-нарық - рынок-кладбище 
зиялылық (жоғары мəдениеттілік) - интеллигентность 
зиялылық қажеттілік - потребности интеллектуальные 
зиян, залал, нұқсан - вред, ущерб 
зиян келтірілетінін ескерту - предупреждение 
причинения вреда 

зиян келтірмей - без ущерба 
зиян келтіру - причинение вреда 
зиян туралы есептеме - отчет об ущербе 
зиян туралы ескертпе - оговорка об ущербе 
зиян түрі - вид ущерба 
зиян үшін жауапкершілік - ответственность за ущерб 
зиян шегу - понести ущерб 
зиянды бағалау - оценка ущерба 
зиянды бағалау туралы талап (сақтандыруда) - 
условие об оценке ущерба 

зиянды екі есе мөлшерде өтеу - возмещение ущерба в 
двойном размере 

зиянды жұмсарту, зиянды бəсеңсіту - смягчение 
ущерба 

зиянды жұмыс жағдайы - вредные условия работы
зиянды кінəлі адамдардың есебінен өтеу туралы 
нұсқау - указание о возмещении ущерба за счет 
виновных лиц 

зиянды өтеу міндеттемесі - обязательство возместить 
ущерб 

зиянды үш есе мөлшерде өтеу - возмещение ущерба в 
тройном размере 

зиянды ықпал - влияние вредное 
зияндылығы үшін төленетін үстеме - надбавка за 
вредность 

зияндылық - вредность
зиянкестік - вредительство, зловредность
зиянның нақтыланған мөлшері - уточненный размер 
ущерба 

зиянның орнын толтыру, зиянды өтеу - возмещать 
ущерб, возмещение ущерба, покрытие ущерба

зияпат, банкет - банкет
зият, парасат - интеллект
зияткер - интеллектуал 
зияткерлік əлеует - потенциал интеллектуальный 
зияткерлік еңбек - труд интеллектуальный 
зияткерлік инвестиция - инвестиции интеллектуальные 
зияткерлік капитал - капитал интеллектуальный 
зияткерлік құндылықтар - ценности интеллектуальные 
зияткерлік қызмет нəтижелеріне айрықша 
құқықтар - исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности 

зияткерлік меншік - интеллектуальная собственность
зияткерлік меншік құқығының бұзылуы - нарушение 
права на интеллектуальную собственность 

зияткерлік меншік құқықтарын қамтамасыз ету - 
обеспечение прав интеллектуальной собственности 

зияткерлік меншік объектісі - объект интеллектуальной 
собственности 

зияткерлік меншікке құқық - право на 
интеллектуальную собственность 

зияткерлік меншікті қорғау - защита интеллектуальной 
собственности 

зияткерлік меншіктің жылыстауы - утечка 
интеллектуальной собственности 

зорлау, күштеу - насилие 
зорлықшы - насильник 

И 

ИАТА (Халықаралық əуе көлігі қауымдастығы) - ИАТА 
(Международная ассоциация воздушного транспорта)

ивестициялаудың кемділігі - эластичность 
инвестирования 

игеру - усвоение 
игеру (меңгеру) - освоение 
игеру кезеңі - период освоения, период усвоения
игеру, сіңіру - усваивание
игілік - благо
идара аралық - межведомственный 
идара аралық акт - межведомственный акт 
идараға қарасты - подведомственный 
идаралық бағыныстағы орган, идараға қарасты 
орган - подведомственный орган 

идаралық бағыныстылық - подведомственность 

идаралық баспа басылымы - печатное ведомственное 
издание

идаралық есеп-қисап - отчетность ведомственная 
идаралық кедергілер - преграды ведомственные 
идаралық кəсіпорын - предприятие ведомственное 
идаралық мөр - печать ведомственная 
идаралық мүдделер - интересы ведомственные 
идаралық нұсқаулық - инструкция ведомственная 
идаралық сақтау - хранение ведомственное 
идаралық шот - ведомственный счет 
идентификатор, сəйкестендіргіш - идентификатор 
идентура - идентура 
идеограмма - идеограмма
идеология - идеология
идеологиялық - идеологический 
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идеологиялық диверсия - диверсия идеологическая 
идея - идея
идеяға жан бітіру, идеяны іске асыру - 
материализовать идею

ие, иегер, иеленуші, қожа; ұстаушы - владелец, 
держатель, обладатель

иегер - кавалер
иегерлік айырбас - кавалерийский обмен 
иелену құқығы - право владения 
иелену мерзімінің өтуі - давность владения
иеленуіндегі пайда - прибыль в распоряжении 
иеленуші - владеющий 
иеленушінің тапсыруымен активтерді басқару - 
управление активами по поручению владельца 

иеленушінің үлесі - доля владельца 
иелігіндегі қолма-қол ақша - наличность в 
распоряжении 

иелігіне беру - предоставление в распоряжение 
иелік ету құқығы - право распоряжаться 
иелік қағаз - купчая 
иелікке алу жəне иеліктен шығару - приобретать и 
отчуждать 

иелікке табыстау - передача во владение 
иеліктегі түзетілген табыс - скорректированный 
располагаемый доход 

иеліктегі үй - домовладение
иеліктен айыру туралы ескертпе - оговорка об 
отчуждении 

иеліктен айыру, иеліктен алу, адалау - реквизиция 
иеліктен айыруға жатпайтын меншік құқығы - 
неотчуждаемое право собственности 

иеліктен шығару құқығы - право отчуждения 
иеліктен шығару, иеліктен айыру - отчуждать 
иеліктен шығарылатын - отчуждаемый 
иеліктен шығарылған капитал - отчужденный капитал 
иемдену құқығы - право присвоения 
иемдену, иеленіп кету, иемденіп алу, жымқыру - 
завладение, присвоение, завладеть

иероглиф - иероглиф 
иесі көрсетілмеген құжат - анонимный документ 
иесі көрсетілмеген өтініш - анонимное обращение
иесіз қалған салым ақша - вклад выморочный 
иесіз құжаттар - документы бесхозные 
иесіз мүлік - выморочное имущество 
иесіз мүлікті бағалау - оценка бесхозного имущества 
иесіз мүліктің есебі - учет бесхозного имущества 
иесіз облигация, өлген адамнан қалған облигация - 
облигация выморочная 

иесіз шот - счет обезличенный 
иесіз, күтімсіз, қараусыз - бесхозный
иесізденген облигациялар - обезличенные облигации 
иесіздік, жауапкершіліктен айыру - обезличка
иесімен бірге жөнелтілетін багаж, жеткізіп 
салынатын багаж - сопроваждаемый багаж

иесімен бірге жөнелтілмейтін багаж - 
несопроваждаемый багаж

иілгіш диск - диск гибкий
иінтірек, тұтқа - рычаг

икемді - гибкий
икемді айырбас бағамы - гибкий обменный курс 
икемді ақпарат-іздестіру жүйесі - гибкая 
информационно-поисковая система

икемді ақша - эластичные деньги 
икемді ақша айналысы - эластичное денежное 
обращение 

икемді ақша-кредит саясаты - гибкая денежно-
кредитная политика 

икемді баға - гибкая цена, эластичная цена
икемді бюджет - эластичный бюджет 
икемді валюта - эластичная валюта 
икемді валюта бағамы, валютаның икемді бағамы - 
гибкий валютный курс 

икемді валюталық бағам тəртіптемесі - режим гибких 
валютных курсов 

икемді жайғасым - позиция гибкая 
икемді жүйе - система гибкая 
икемді капитал - гибкий капитал 
икемді норматив - норматив гибкий 
икемді сұраныс - эластичный спрос 
икемді тарифтер мен шегерімдер жүйесі - система 
гибких тарифов и скидок 

икемді ұсыныс - эластичное предложение 
икемді экономикалық бағыт - гибкий экономический 
курс 

икемділік коэффициенті - коэффициент эластичности 
икемділік, икемпаздық, бейімделгіштік - эластичность 
икемсіз баға - негибкая цена 
икемсіз капитал - негибкий капитал 
икемсіз пайыз - неэластичный процент 
икемсіз сұраныс - неэластичный спрос 
икемсіз ұсыныс - неэластичное предложение 
икемсіздік - негибкость 
иконографиялық құжат - документ иконографический 
иландырмайтын уəждеме - мотивировка 
неубедительная 

иліккіш баға - цена гибкая 
имидж, бедел-бейне, жақсы атақ - имидж
иммобилизация, шашырату - иммобилизация 
иммунитет - иммунитет 
импичмент - импичмент
импорт (шетелден тауар əкелу) - импорт 
импорт елі - страна импорта 
импорт салығы - налог на импорт 
импорт салығының күшін жою - отмена налога на 
импорт 

импорт экспансиясы - экспансия импорта 
импортер - импортер
импортталатын инфляция, шеттен əкелінетін 
инфляция - импортируемая инфляция 

импорттауға шекті бейімділік, импорттауға 
бейімділік шегі - предельная склонность к 
импортированию 

импорттаушы кредиті - кредит импортера 
импортты қажетсіну - потребности в импорте 
импортты несиелендіру - кредитование импорта 
импортты шағындау - свертывание импорта 
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импорттық баға - цена импортная 
импорттық баж - импортная пошлина 
импорттық баж - пошлина импортная 
импорттық депозит - импортный депозит 
импорттық инкассо - импортное инкассо 
импорттық кеден бажы - импортная таможенная 
пошлина 

импорттық кеден тарифі - импортный таможенный 
тариф 

импорттық кредит - кредит импортный 
импорттық мəміле төлқұжаты - паспорт импортной 
сделки 

импорттық несие - импортный кредит 
импорттық өтем - импортное покрытие 
импорттық тауарларға салынатын баж - пошлина на 
импортные товары 

импорттық үлестеменің көтерілуі - повышение 
импортной квоты 

импорттық үстеме баға - импортная наценка 
импорттың орнын толтыру - покрытие импортное 
импорттың тариф бойынша икемділігі - эластичность 
импорта по тарифу 

импорттың экспорттан асып түсуі - превышение 
импорта над экспортом 

импортшы ел - страна-импортер 
импортшы елі - страна импортера 
импортшыға берілетін кредит - кредит импортеру 
импортық инкассо - инкассо импортное 
инвалидация, заңды күшін жою - инвалидация 
инвестиция, қаржы салу, қаржы салымы, күрделі 
қаржы, күрделі жұмсалым - инвестиция 

инвестиция бойынша төлеу - выплата по инвестициям 
инвестиция сыйымдылығы, инвестицияны көп 
қажетсінушілік - инвестоемкость 

инвестиция үшін қаржы қаражатын лимиттеу - 
лимитирование финансовых средств для инвестиций 

“инвестиция” үлгісі - модель “инвестиции” 
инвестицияға шаққандағы пайда мөлшері - норма 
прибыли на инвестиции 

инвестицияға шаққандағы табыс - доход на 
инвестиции 

инвестицияланбаған ақша - неинвестированные 
деньги 

инвестицияланған капитал - инвестированный капитал 
инвестицияланған капитал шоты - счет 
инвестированного капитала 

инвестицияланған капиталға тиіспейтіндік - 
неприкосновенность инвестированного капитала 

инвестицияланған капиталға шаққандағы пайда - 
прибыль на инвестированный капитал 

инвестицияланған капиталға шаққандағы пайда 
мөлшері - норма прибыли на инвестированный 
капитал 

инвестицияланған капиталдың пайдалылығы - 
рентабельность инвестированного капитала 

инвестицияланған капиталдың сатылым көлеміне 
қатынасы - отношение инвестированного капитала к 
объему продаж 

инвестициялар айналымы - оборот инвестиций 
инвестициялар бойынша болатын шығынға ар нал-
ған сақтық қор - резерв на убытки по инвестициям 

инвестициялар бойынша саяси тəуекел (қатер) - 
политический риск по инвестициям 

инвестициялар бөлімі - отдел инвестиций 
инвестициялар жөніндегі маман - специалист по 
инвестициям 

инвестициялар қоржыны - портфель инвестиций 
инвестициялар көлемі - объем инвестиций 
инвестициялар лимиті - лимит инвестиций 
инвестициялар нормасы - норма инвестиций 
инвестициялар нысаны - форма инвестиций 
инвестициялар орталығы - центр инвестиций 
инвестициялар тəртіптемесі - режим инвестиций 
инвестицияларға шаққандағы франкирленген табыс, 
инвестицияға шаққандағы алдын ала алынған 
табыс - франкированный доход на инвестиции 

инвестициялардан алынған табыс - доход от 
инвестиций 

инвестициялардан түскен пайда - прибыль от 
инвестиций 

инвестицияларды басқару - управление инвестициями 
инвестицияларды əртараптандыру - диверсификация 
инвестиций 

инвестицияларды қамсыздандырманы жабуға 
жұмсалатын сақтық қор - резерв на покрытие 
обесценения инвестиций 

Инвестицияларды кепілдендіру жөніндегі көп 
жақты агенттік - Многостороннее агентство по 
гарантированию инвестиций 

инвестицияларды конкурстық негізде орналастыру - 
размещение инвестиций на конкурсной основе 

инвестицияларды өтеу коэффициенті - коэффициент 
покрытия инвестиций

инвестицияларды сақтандыру - страхование 
инвестиций 

инвестицияларды тарту - привлечение инвестиции 
инвестицияларды тежеу - сдерживание инвестиций 
инвестицияларды телефон арқылы аудару - 
переброска инвестиций по телефону 

инвестицияларды үлестіру - распределение инвестиций 
инвестицияларды хеджерлеу - хеджирование 
инвестиций 

инвестицияларды шашырату - распыление инвестиций 
инвестицияларды ынталандыру шаралары - меры, 
стимулирующие инвестиции 

инвестициялардың ағылып келуі - приток инвестиций 
инвестициялардың ауытқуы - колебание инвестиций 
инвестициялардың қазіргі құны - настоящая 
стоимость инвестиций 

инвестициялардың күйреуі - обвал инвестиций 
инвестициялардың құрылымы - структура инвестиций 
инвестициялардың өнімділігі - производительность 
инвестиций 

инвестициялардың өсуі - рост инвестиций 
инвестициялардың өсуін шектеу - ограничение роста 
инвестиций 
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инвестициялардың өтелу мерзімі - срок окупаемости 
инвестиций 

инвестициялардың пайдалылығы - прибыльность 
инвестиций 

инвестициялардың пайдалылығы - рентабельность 
инвестиций 

инвестициялардың салалық құрылымы - отраслевая 
структура инвестиций 

инвестициялардың технологиялық құрылымы - 
технологическая структура инвестиций 

инвестициялардың тиімді қоржыны - эффективный 
портфель инвестиций 

инвестициялардың тиімділігін есептеу - расчет 
эффективности инвестиций 

инвестициялардың тізбесі - перечень инвестиций 
инвестициялау, қаражат жұмсау - инвестирование 
инвестициялау деңгейі - уровень инвестирования 
инвестициялау мəселелері жөнінде кеңес беру - 
консультации по вопросам инвестирования 

инвестициялау мəселелері жөніндегі кеңесші - 
консультант по вопросам инвестирования 

инвестициялау нəтижесі - результат инвестирования 
инвестициялау нормасы - норма инвестирования 
инвестициялау объектісі - объект инвестирования 
инвестициялау практикасы - практика  
инвестирования 

инвестициялау тəсілі - способ инвестирования 
инвестициялау тетігі - механизм инвестирования 
инвестициялау туралы ұсыныс - предложение об 
инвестировании 

инвестициялау туралы шарт - договор об 
инвестировании 

инвестициялау тұрпаты - тип инвестирования 
инвестициялауға бейімділік - склонность к 
инвестированию 

инвестициялауға көзқарас - подход к инвестированию 
инвестициялауға қызмет көрсету - обслуживание 
инвестирования 

инвестициялаудағы көмек - помощь в инвестировании 
инвестициялаудан түскен кірістің қалдығы - сальдо 
доходов от инвестирования 

инвестициялаудың дербес жоспарлары - персональные 
планы инвестирования 

инвестициялық активтерді бағалау - оценка 
инвестиционных активов 

инвестициялық анықтамалық - инвестиционный 
справочник 

инвестициялық анықтамалық - справочник 
инвестиционный 

инвестициялық атқарым - инвестиционная функция 
инвестициялық ахуал - инвестиционный климат 
инвестициялық бағалы қағаздар - инвестиционные 
ценные бумаги 

инвестициялық бағалы қағаздардан алынған таза 
табыс - чистый доход от инвестиционных ценных 
бумаг 

инвестициялық бағдарлама - инвестиционная 
программа 

инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру - 
реализация инвестиционной программы 

инвестициялық банк - инвестиционный банк 
инвестициялық банк менеджері - менеджер 
инвестиционного банка 

инвестициялық белсенділік - инвестиционная 
активность 

инвестициялық белсенділіктің құлдырауы - спад 
инвестиционной активности 

инвестициялық валюта - валюта инвестиционная 
инвестициялық дағдарыс - кризис инвестиционный 
инвестициялық дау - споры инвестиционные 
инвестициялық делдал - посредник инвестиционный 
инвестициялық əдіс - инвестиционный метод 
инвестициялық əлеует - потенциал инвестиционный 
инвестициялық жекешелендіру қорлары - 
инвестиционные приватизационные фонды 

инвестициялық жекешелендіру купондары 
бойынша чек кітапшасы - чековая книжка по 
приватизационным инвестиционным купонам 

инвестициялық жекешелендіру купоны - 
приватизационный инвестиционный купон 

инвестициялық жеңілдік - льгота инвестиционная
инвестициялық жəрдемқаржы - субсидия 
инвестиционная 

инвестициялық жинақ кітапша - инвестиционная 
сберегательная книжка 

инвестициялық жинақ шоты, инвестициялық жинақ 
ақша шоты - инвестиционный сберегательный счет 

инвестициялық жоба - инвестиционный проект 
инвестициялық жобалар маркетингі - маркетинг 
инвестиционных проектов 

инвестициялық жобаларды дайындау - подготовка 
инвестиционных проектов 

инвестициялық жобаларды қаржыландыру - 
финансирование инвестиционных проектов 

инвестициялық жобаларды ортақ қаржыландыру - 
софинансирование инвестиционных проектов 

инвестициялық жобаларды сараптау - экспертиза 
инвестиционных проектов 

инвестициялық жобаларды іріктеу - отбор 
инвестиционных проектов 

инвестициялық жобалардың тиімділігі - 
эффективность инвестиционных проектов 

инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау 
əдісі - метод оценки эффективности инвестиционных 
проектов 

инвестициялық жобаны техникалық-экономикалық 
негіздеу - технико-экономическое обоснование 
инвестиционного проекта 

инвестициялық жобаның жетекшісі - руководитель 
инвестиционного проекта 

инвестициялық жоспар - инвестиционный план 
инвестициялық индекс - индекс инвестиционный 
инвестициялық институттар - инвестиционные 
институты 

инвестициялық қажеттілік - потребности 
инвестиционные 
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инвестициялық капитал - инвестиционный капитал 
инвестициялық қаражат - средства инвестиционные 
инвестициялық қаражатты қайтарымсыз бөлу - 
безвозвратное выделение инвестиционных средств 

инвестициялық қаржыландыру - финансирование 
инвестиционное 

инвестициялық кезеңдік - цикл инвестиционный 
инвестициялық келісім - соглашение инвестиционное 
инвестициялық кеңесші - инвестиционный консультант 
инвестициялық кепілдік - инвестиционная гарантия 
инвестициялық кешен - комплекс инвестиционный 
инвестициялық компания - инвестиционная компания 
инвестициялық консорциум - консорциум 
инвестиционный 

инвестициялық концерн - концерн инвестиционный 
инвестициялық көмек бағдарламасы - программа 
инвестиционной помощи 

инвестициялық кредит - инвестиционный кредит 
инвестициялық қор - инвестиционный фонд 
инвестициялық қор қаражаты - средства 
инвестиционного фонда 

инвестициялық қор шоты - счет инвестиционного 
фонда 

инвестициялық қорды басқарушы - управляющий 
инвестиционным фондом 

инвестициялық қордың басқарушысы - управляющий 
инвестиционного фонда 

инвестициялық қордың таза активтері - чистые 
активы инвестиционного фонда 

инвестициялық қордың тəуелсіз аудиторы - 
независимый аудитор инвестиционного фонда 

инвестициялық қоржын - инвестиционный портфель
инвестициялық қоржын құрылымы - структура 
инвестиционного портфеля 

инвестициялық қоржынды басқару - управление 
инвестиционным портфелем 

инвестициялық қоржынды басқарушы - 
управляющий инвестиционным портфелем 

инвестициялық қоржынның əртараптандырылу 
деңгейі - уровень диверсификации инвестиционного 
портфеля 

инвестициялық қорлар қызметі - деятельность 
инвестиционных фондов 

инвестициялық коэффициент - коэффициент 
инвестиционный 

инвестициялық құқық - инвестиционное право 
инвестициялық құлдырау - спад инвестиционный 
инвестициялық құн - инвестиционная стоимость 
инвестициялық құндылық - ценность инвестиционная 
инвестициялық құралдар - инвестиционные 
инструменты 

инвестициялық қызмет - инвестиционная деятельность 
инвестициялық қызмет объектісі - объект 
инвестиционной деятельности 

инвестициялық қызмет субъектісі - субъект 
инвестиционной деятельности 

инвестициялық қызметтер көрсету - услуги 
инвестиционные 

инвестициялық қызметті жандандыру - оживление 
инвестиционной деятельности 

инвестициялық қызметті қаржыландыру көздері 
- источники финансирования инвестиционной 
деятельности 

инвестициялық лимит - лимит инвестиционный 
инвестициялық мағлұмдама - инвестиционная 
декларация 

инвестициялық мақсат - назначение инвестиционное 
инвестициялық мəміле - инвестиционная сделка 
инвестициялық менеджер - инвестиционный менеджер 
инвестициялық менеджмент - инвестиционный 
менеджмент 

инвестициялық меншік - инвестиционная 
собственность 

инвестициялық міндеттемелер - обязательства 
инвестиционные 

инвестициялық мүдде - интерес инвестиционный 
инвестициялық мүлік - инвестиционное имущество 
инвестициялық мультипликатор - мультипликатор 
инвестиционный 

инвестициялық мүмкіндіктер - инвестиционные 
возможности 

инвестициялық нарық - инвестиционный рынок 
инвестициялық операцияларға арналған шот - счет 
для инвестиционных операций 

инвестициялық өкілеттіктер - инвестиционные 
полномочия 

инвестициялық пайда - инвестиционная прибыль 
инвестициялық пул - инвестиционный пул 
инвестициялық ресурстар - ресурсы инвестиционные 
инвестициялық сақтық қор - инвестиционный 
резервный фонд 

инвестициялық салық кредиті - инвестиционный 
налоговый кредит

инвестициялық салық шегерімі - инвестиционная 
налоговая скидка 

инвестициялық салым ақша - вклад инвестиционный 
инвестициялық саясат - инвестиционная политика 
инвестициялық саясатты қайта бағдарлау - 
переориентация инвестиционной политики 

инвестициялық саясатты қолдауға жұмсалған 
шығын - затраты на поддержание инвестиционной 
политики 

инвестициялық сенім қоры - траст инвестиционный 
инвестициялық сенімділік - надежность 
инвестиционная 

инвестициялық серпіліс - инвестиционный бум 
инвестициялық сертификат - инвестиционный 
сертификат 

инвестициялық стратегия - инвестиционная стратегия 
инвестициялық сұраныс - инвестиционный спрос 
инвестициялық табыс - доход инвестиционный 
инвестициялық тартымдылық - привлекательность 
инвестиционная 

инвестициялық тауарлар - товары инвестиционные 
инвестициялық тауарларды тұтыну - потребление 
инвестиционных товаров 
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инвестициялық тендер - тендер инвестиционный 
инвестициялық тəуекел (қатер) - инвестиционный риск 
инвестициялық траст, инвестициялық сенімгер - 
инвестиционный траст 

инвестициялық трест - трест инвестиционный 
инвестициялық тұрпаттағы қаржы институттары - 
финансовые институты инвестиционного типа 

инвестициялық тұтқа - рычаг инвестиционный 
инвестициялық үдеріс жағдайы - состояние 
инвестиционного процесса 

инвестициялық үлеспұл (жарнапұл) - инвестиционный 
пай 

инвестициялық үлестеме - инвестиционная квота 
инвестициялық ұйым - инвестиционная организация 
инвестициялық фирма - фирма инвестиционная 
инвестициялық чек қоры - чековый инвестиционный 
фонд 

инвестициялық шарт - договор инвестиционный 
инвестициялық шешім - инвестиционное решение 
инвестициялық шот - счет инвестиционный 
инвестициялық шығасы - инвестиционные потери 
инвестициялық шығын - инвестиционные затраты 
инвестициялық шығыс - инвестиционные расходы 
инвестициялық ынтымақтастық - сотрудничество 
инвестиционное 

инвестициялық іс - инвестиционное дело 
инвестицияны қаржыландыру - финансирование 
инвестиций 

инвестицияны қысқарту - сокращение инвестиций 
инвестицияны мерзімінен бұрын алғаны үшін 
айыппұл - штраф за досрочное изъятие инвестиций 

инвестицияны ұлғайту - расширение инвестиций 
инвестицияны ынталандыру - стимулирование 
инвестиций 

инвестицияның жалпы сомасы - общая сумма 
инвестиций 

инвестицияның жетіспеушілігі - недостаток 
инвестиций 

инвестицияның жоғарғы шегі - потолок инвестиций 
инвестицияның пайыз бойынша икемділігі - 
эластичность инвестиций по проценту 

инвестор төлеген - оплаченное инвестором 
инвестор, салымшы, қаражат салушы - инвестор 
инвесторға аңдатпа жолдау - направление проспекта 
инвестору 

инвесторды қорғау жүйесі - система защиты инвестора 
инвестордың кеңесшісі - консультант инвестора 
инвестордың куəлігі - удостоверение инвестора 
инвестордың облигациялық қоржынын 
əртараптандыру - диверсификация облигационного 
портфеля инвестора 

инвестордың талаптарына сай келетін - отвечающий 
требованиям инвестора 

инвесторлар жиналысы - собрание инвесторов 
инвесторлар қаражатының ағылуы - переток средств 
инвесторов 

инвесторлар көңіл күйінің көрсеткіші - индикатор 
настроения инвесторов 

инвесторлар құқықтарын қорғау - защита прав 
инвесторов 

инвесторлар үшін тартымдылық - привлекательность 
для инвесторов 

инвесторларды тарту - привлечение инвесторов 
инвесторлардың бірлескен іс-қимылы - совместные 
действия инвесторов 

инвесторлардың мақсаты - цель инвесторов 
инвесторлардың сенім білдіруі - доверие инвесторов 
инвесторлық смета - смета инвесторская 
индекс, көрсеткіш, көрсеткі, əріпсан - индекс 
индекс көрсеткіші - показатель индекса 
индекс опционы - опцион индексный 
индекс табалдырығы, индекс шегі - порог индекса 
индекстелген - индексированный 
индекстелген жинақ ақша шоты - индексированный 
сберегательный счет 

индекстелген қарыз - индексированный заем 
индекстелген облигация - облигация индексированная 
индекстелген пайыздық мөлшерлеме - 
индексированная процентная ставка 

индекстелген үлеспұлдық қор - индексированный 
паевой фонд 

индекстелген үлеспұлдық сенім қоры - 
индексированный паевой траст 

индекстелетін депозит - индексируемый депозит 
индекстелетін жалақы - индексируемая заработная 
плата 

индекстелетін зейнетакы - пенсия индексируемая 
индекстелетін кредит - индексируемый кредит 
индекстелмеген - неиндексированный 
индекстелмеген қарыз - неиндексированный заем 
индекстер əдісі - метод индексов 
индекстер жүйесі - система индексов 
индекстеу, есепке алу - индексация 
индекстеу - индексирование 
индекстеу белгілері - знаки индексации
индекстеу пульті - пульт индексации
индексті есептеу - расчет индекса 
индекстік əдіс - индексный метод 
индекстік ескертпе - индексная оговорка 
индекстік қор - индексный фонд 
индекстік опцион - индексный опцион 
индекстік фьючерс - фьючерс индексный 
индекстің тұрақтануы - стабилизация индекса 
индивидум, жеке адам - индивидуум 
индикативтік жоспар - индикативный план 
индикативтік жоспарлау - планирование индикативное 
индикациялау - индикация 
индоссамент - индоссамент 
индоссамент арқылы кері табыстау - передача обратно 
путем индоссамента 

индоссамент арқылы табыстау - передача с помощью 
индоссамента 

индоссамент бойынша беру - передача по индоссаменту 
индоссамент бойынша міндеттеме - обязательство по 
индоссаменту 

индоссамент қою - поставка индоссамента 
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индоссаменттегі ескертпе - оговорка в индоссаменте 
индоссаментті рəсімдеу - оформление индоссамента 
индоссаменттік трансферт - трансферт 
индоссаментный 

индоссаменттің дұрыстығын тексеру - проверка 
правильности индоссамента 

индоссаменттің көмегімен аудару - перевод с помощью 
индоссамента 

индоссаменттің күшін жою - отмена индоссамента 
индоссант - индоссант 
индоссантқа жүгіну - обращение к индоссанту 
индоссантқа кері талап ету құқығы - право обратного 
требования к индоссанту 

индоссантқа кері талап қою - регрессное требование к 
индоссанту 

индоссат - индоссат 
индоссатор - индоссатор 
индоссация - индоссация 
индоссо - индоссо 
индоссоланбаған - неиндоссированный 
индоссоланбаған бағалы қағаздар - 
неиндоссированные ценные бумаги 

индоссоланған вексель - индоссированный вексель 
индоссоланған коносамент - индоссированный 
коносамент 

индоссоланған тратта - индоссированная тратта 
индоссоланған чек - индоссированный чек 
индоссолау - индоссировать 
индустрия - индустрия
инженерлік жасақтар - инженерные формирования
инженерлік-кеңес беру фирмасы - фирма инженерно-
консультационная 

инженерлік-техникалық іс-шаралар - инженерно-
технические мероприятия

инжиниринг - инжиниринг
“инжиниринг” тұрпатындағы операциялар - 
операции типа “инжиниринг” 

инжинирингілік операциялар - операции 
инжиниринговые 

инжинирингілік орталық - центр инжиниринговый 
инжинирингілік фирма - фирма инжиниринговая 
инкассатор қалтасы - сумка инкассатора 
инкассатор, ақша жинаушы - инкассатор 
инкассатор-банк - банк-инкассатор 
инкассатор-клерк - клерк-инкассатор 
инкассаторлық дорба (сөмке) - инкассаторская сумка 
инкассаторлық қызмет - инкассаторская служба 
инкассация, инкассолау, кассаға жинау - инкассация 
инкассация бойынша жұмсалатын шығыс - расходы 
по инкассации 

инкассация кезеңі - период инкассации 
инкассация коэффициенті - коэффициент инкассации 
инкассация қызметтерін көрсету - услуги инкассации 
инкассация операциялары, инкассолау 
операциялары - операции по инкассации 

инкассация туралы хат - письмо об инкассации 
инкассация үшін сыйақы - вознаграждение за 
инкассацию 

“инкассация шартымен” - “при условии инкассации” 
инкассо - инкассо
инкассо алымы - сбор за инкассо 
инкассо арқылы есеп айырысу, инкассоны есептеу - 
расчет инкассо 

инкассо бойынша есеп айырысу - расчет по инкассо 
инкассо бөлімі - отдел инкассо (инкассовый) 
инкассо жөніндегі агент - агент по инкассо 
инкассо жөніндегі корреспондент - корреспондент по 
инкассо 

инкассо жөніндегі тапсырма - поручение на инкассо 
инкассо кітабы - книга инкассо 
инкассо нысанында есеп айырысу - расчет в форме 
инкассо 

инкассо нысанындағы төлем - платеж в форме инкассо 
инкассо сомасы - сумма инкассо 
инкассо талаптары - условия инкассо 
инкассо үшін төленетін комиссия - комиссия за 
инкассо 

инкассоға, инкассода - на инкассо 
инкассоға аударылатын вексель - переводный вексель 
к инкассо 

инкассоға ғана арналған табыстама жазба - 
передаточная надпись только для инкассо 

инкассоға жұмсалған шығыс - расходы по инкассо 
инкассоға құжаттар жіберу - посылка документов на 
инкассо 

инкассоға төлем - платеж на инкассо 
инкассоға төлеу - плата на инкассо, платить на инкассо
инкассоға ұсыну - представление на инкассо 
инкассоланатын құжаттар - инкассируемые документы 
инкассоланатын құжаттарды кодтаудың ұлттық 
жүйесі - национальная система кодирования 
инкассируемых документов 

инкассоланатын құжаттарды кодтаудың 
цифрлы жүйесі - цифровая система кодирования 
инкассируемых документов 

инкассоланатын төлем талабы - инкассируемое 
платежное требование 

инкассоланбаған қаражат - неинкассированные 
средства 

инкассоланбаған сома - суммы неинкассированные 
инкассоланбаған төлем құжаттары - 
неинкассированные платежные документы 

инкассоланбайтын дебиторлық шоттар - 
неинкассируемые дебиторские счета 

инкассоланған сома - сумма инкассированная 
инкассолануға тиісті - подлежащий инкассации 
инкассолау, кассаға жинау - инкассирование 

,инкассировать
инкассолау бойынша жұмсалатын шығыс - расходы 
по инкассированию 

инкассолау əдістері - методы инкассации 
инкассолау ережелері - правила инкассации 
инкассолау кезіндегі қатер - риск при инкассировании 
инкассолау мерзімі - срок инкассации 
инкассолау үдерісіндегі ақшалай қаражат - денежные 
средства в процессе инкассирования 
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инкассолау үдерісіндегі төлем құжаттары - платежные 
документы в процессе инкассации 

инкассолау үшін алым - сбор за инкассирование 
инкассолауға жұмсалған шығын - затраты на 
инкассацию 

инкассолауға жұмсалған шығыс - расходы на 
инкассирование 

инкассолауды жүзеге асыру - осуществление 
инкассации, осуществлять инкассирование

инкассолаудың орташа мерзімі - средний срок 
инкассации 

инкассолық есеп айырысу - расчет инкассовый 
инкассолық индоссамент - инкассовый индоссамент 
инкассолық құжат - инкассовый документ 
инкассолық мəміле - сделка инкассовая 
инкассолық операциялар - инкассовые операции 
инкассолық өкім - инкассовое распоряжение 
инкассолық талап - требование инкассовое 
инкассолық тапсырма - инкассовое поручение 
инкассолық тапсырма бланкі - бланк инкассового 
поручения 

инкассоны жүзеге асыру - осуществление инкассо 
инкассоны төлеу - оплата инкассо 
инкорпорация сертификаты - сертификат 
инкорпорации 

инкотермдер - инкотермы 
инкотермс - инкотермс
инновация, жаңартпа - инновация 
инновациялық бағдарлама - программа инновационная 
инновациялық банк, жаңартпалы банк, 
жаңартпашыл банк - инновационный банк 

инновациялық жоба - проект инновационный 
инновациялық зерттеме - разработка инновационная 
инновациялық кезеңдік - цикл инновационный 
инновациялық қор - иннофонд 
инновациялық қызмет - деятельность инновационная 
инновациялық қызметті қаржыландыру - 
финансирование инновационной деятельности 

инновациялық менеджмент - менеджмент 
инновационный 

инновациялық орталық - центр инновационный 
инновациялық сала - сфера инновационная 
инновациялық фирма, жаңартпалық фирма - фирма 
инновационная 

инновациялық-коммерциялық банк, жаңартпашыл-
коммерциялық банк - инновационно-коммерческий 
банк 

инпасс - инпасс 
инсайдер - инсайдер 
инсайдер-аутсайдер теориясы - теория инсайдера-
аутсайдера 

инсайдердің есеп беруі - отчет инсайдера 
инсайдерлер мəмілелері - сделки инсайдеров 
инсайдерлерге берілетін кредит - кредит инсайдерам 
инскрипция - инскрипция 
инсольвенция - инсольвенция 
инспектор - инспектор 
инспекторлық қадағалау - надзор инспекторский 

инспекция - инспекция
инспекциялау туралы ескертпе - оговорка об 
инспекции 

инспекциялауға құқық - право на инспекцию 
инспекциялық бақылау - инспекционный контроль 
инспекциялық қызмет - служба инспекционная 
инспекциялық сапар - визит инспекционный, поездка 
инспекционная

инспекциялық тексеру - проверка инспекционная 
инстанция - инстанция 
инстанциялар бойынша - по инстанциям 
институт - институт
институттық жазылыс - институционная подписка 
институттық инвестор - инвестор институциональный 
институттық қайта құру - преобразования 
институциональные 

институционалдық инвестор, ғұрыпшыл инвестор - 
институциональный инвестор 

институционалдық салымшы, ғұрыпшыл салымшы 
- институциональный вкладчик 

институционализм, институтшылдық - 
институционализм 

интеграция, біріктіру, бірігу, бірлесу - интеграция 
интеграциялық қызмет - деятельность интеграционная 
интеллигенция, зиялы қауым - интеллигенция 
интерактивті жүйе - система интерактивная 
интербанк - интербанк 
интервал шəкілі, межелдеме шəкілі - шкала интервала 
интервенционизм саясаты, басқыншылық саясаты - 
политика интервенционизма 

интервиент - интервиент 
интергацияны тереңдету - углубление интеграции 
интержайғасым - интерпозиция 
интермедиация - интермедиация 
интернационализм - интернационализм
интернет, ғаламтор - интернет 
интернет арқылы алынатын трансакция - трансакция 
через интернет 

интернет-банкинг - интернет-банкинг 
интернет-провайдер - интернет-провайдер 
интернет-сауда - интернет-торговля
интерпелляция - интерпелляция
интерполяция, қосымша жазу - интерполяция 
интерцессия - интерцессия 
интражелі, ішкі желі - интрасеть
инфекциялық заттектер, жұқпалы ауру (індет) 
тарататын заттектер - инфекционные вещества

инфлятор, инфляция көрсеткіші - инфлятор 
инфляция ауқымы - масштаб инфляции, размеры 
инфляции

инфляция белгілері - признаки инфляции 
инфляция деңгейі - уровень инфляции 
инфляция деңгейінің төмендеуі - снижение уровня 
инфляции 

инфляция есебі - учет инфляции 
инфляция əсерін ескеру - учет воздействия инфляции 
инфляция жағдайына арналған қор - запас на случай 
инфляции 
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инфляция индексі - индекс инфляции 
инфляция қарқыны - темп инфляции 
инфляция қарқынын баяулату - замедление темпов 
инфляции 

инфляция қатері - риск инфляции 
инфляция кезеңі - период инфляции (инфляционный) 
инфляция нормасы, құнсыздық мөлшері - норма 
инфляции 

инфляция теориясы - теория инфляции 
инфляция туғызу - вызов инфляции 
инфляция үлгісі - модель инфляции 
инфляция үрдісі - тенденция инфляционная 
инфляция ықпалы - влияние инфляции 
инфляция, құнсыздану - инфляция 
инфляцияға бейім - склонный к инфляции 
инфляцияға қарсы бағдарлама - антиинфляционная 
программа 

инфляцияға қарсы əсер - эффект антиинфляционный 
инфляцияға қарсы саясат - антиинфляционная 
политика 

инфляцияға қарсы шаралар - меры антиинфляционные 
инфляцияға сұраныс - спрос на инфляцию 
инфляцияға түзету енгізілген - с поправкой на 
инфляцию 

инфляцияға түзету енгізу - поправка на инфляцию 
инфляциядағы айырма - разница в инфляции 
инфляциядан сақтандыру - страхование от инфляции 
инфляциялық алшақтық - разрыв инфляционный 
инфляциялық бағам - инфляционный курс 
инфляциялық болжал - ожидания инфляционные 
инфляциялық бұралым, инфляциялық шиыршық - 
спираль инфляционная 

инфляциялық есеп - учет инфляционный 
инфляциялық ескертпе - инфляционная оговорка 
инфляциялық жағдай - инфляционная обстановка 
инфляциялық жалақы - инфляционная заработная 
плата 

инфляциялық зардаптар - инфляционные последствия 
инфляциялық құлдырау - спад инфляционной 
инфляциялық қысым - инфляционное давление 
инфляциялық нəтиже - инфляционный эффект 
инфляциялық рецессия - рецессия инфляционная 
инфляциялық салық - инфляционный налог 
инфляциялық секіріс - инфляционный скачок 
инфляциялық сыйлықақы - премия инфляционная 
инфляциялық тəуекел - инфляционный риск 
инфляциялық үдеріс - инфляционный процесс 
инфляциялық үміттің бəсеңдеуі - ослабление 
инфляционных ожиданий 

инфляциялық үрдіс - инфляционная тенденция 
инфляциялық шегерме ақы - инфляционный 
дифференциал 

инфляцияны бақылау - контроль инфляции 
инфляцияны болдырмау - предотвращение инфляции 
инфляцияны жеделдету теориясы - теория ускорения 
инфляции 

инфляцияны мемлекет аралық реттеу - 
межгосударственное регулирование инфляции 

инфляцияны тежеу - сдерживание инфляции 
инфляцияны тоқтату - приостановление инфляции 
инфляцияны төмендету - снижение инфляции 
инфляцияны шектеу - ограничение инфляции, 
ограничивать инфляцию

инфляцияның артуы - повышение инфляции 
инфляцияның баяулауы - замедление инфляции 
инфляцияның бəсеңдеуі - ослабление инфляции 
инфляцияның даму қарқыны - темп развития 
инфляции 

инфляцияның кенет өзгеруі - скачок инфляции 
(инфляционный) 

инфляцияның өсу қарқынының төмендеуі - снижение 
темпов роста инфляции 

инфляцияның өсуі - рост инфляции, прирост инфляции
инфляцияның өсуін күту - ожидания роста инфляции 
инфляцияның төмендеу үрдісі - тенденция на снижение 
инфляции 

инфляцияның шетке шығарылуы - экспорт инфляции 
инфляцияның ықпалын жұмсарту - смягчение 
влияния инфляции 

информатика, ақпараттану - информатика 
инфрақұрылым - инфраструктура
инфрақұрылым жобасы - проект инфраструктуры 
инфрақұрылым объектісі - объект инфраструктуры 
инфрақұрылым үлгісі - модель инфраструктуры 
инфрақұрылымды жаңғырту - модернизация 
инфраструктуры 

инфрақұрылымды қалыптастыру - формирование 
инфраструктуры 

инфракция - инфракция 
инфрамаржиналдық рента - рента инфрамаржинальная 
инфранчизмент - инфранчизмент 
иондаушы сəуле - ионизирующие излучение
ипотека - ипотека
ипотека бойынша қарызгер - заемщик по ипотеке 
ипотека бойынша несиегер - кредитор по ипотеке 
ипотека бойынша пайыздар - проценты по ипотеке 
ипотека бойынша сақтандыру полисі - страховой 
полис по ипотеке 

ипотека бойынша сақтандыру сыйлықақысы - 
страховая премия по ипотеке 

ипотека бойынша талап ету - требование по ипотеке 
ипотека кепілімен несие алушы - получатель ссуды под 
залог ипотеки 

ипотека сомасы - сумма ипотеки 
ипотека түрі - вид ипотеки 
ипотека үшін төлемақы - плата за ипотеку 
“ипотека шартымен” - “при условии ипотеки” 
ипотекаға берілген мүліктің құны - стоимость 
имущества, переданного в ипотеку 

ипотекаға кепілге салу - закладывать в ипотеку 
ипотекадан босату - освобождать от ипотеки 
ипотекалар пулы - пул ипотек 
ипотекаларды тіркеу - регистрация ипотек 
ипотекаларды тіркеу бөлімі - отдел регистрации ипотек 
ипотекалау - ипотекизация 
ипотекалық айырбас - своп ипотечный 
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ипотекалық алым - ипотечный сбор 
ипотекалық бағалы қағаздар - ипотечные ценные 
бумаги 

ипотекалық банк - ипотечный банк 
ипотекалық банк компаниясы - ипотечная банковская 
компания 

ипотекалық банкир - ипотечный банкир 
ипотекалық берешек - ипотечная задолженность 
ипотекалық берешек бойынша мөлшерлеме - ставка 
по ипотечной задолженности 

ипотекалық берешек үшін мүлікті ұстап қалу 
құқығы - право удержания имущества за ипотечную 
задолженность 

ипотекалық берешекті сақтандыру - страхование 
ипотечной задолженности 

ипотекалық берешектің өтелуін сақтандыру - 
страхование погашения ипотечной задолженности 

ипотекалық борыш - ипотечный долг 
ипотекалық брокер - ипотечный брокер 
ипотекалық департамент - ипотечный департамент 
ипотекалық инвестиция - ипотечные инвестиции 
ипотекалық қаржыландыру - ипотечное 
финансирование 

ипотекалық қарыз - ипотечный заем 
ипотекалық қарызды қайта қаржыландыру - 
рефинансирование ипотечного займа 

ипотекалық келісім шарты - условие ипотечного 
соглашения 

ипотекалық кепіл, ипотекалық кепілзат - ипотечный 
залог 

ипотекалық кепілзат - залог ипотечный 
ипотекалық кепілзатпен ауыртпалық түсіру - 
обременять ипотечным залогом 

ипотекалық кепілхат - ипотечная закладная 
ипотекалық компания - ипотечная компания 
ипотекалық кредит - ипотечный кредит 
ипотекалық кредит беру - предоставление ипотечного 
кредита 

ипотекалық кредит бойынша құбылмалы 
мөлшерлеме - плавающая ставка по ипотечному 
кредиту 

ипотекалық кредит бойынша несиегер - кредитор по 
ипотечному кредиту 

ипотекалық кредит жөніндегі операциялар - операции 
по ипотечному кредиту 

ипотекалық кредит кепілімен берілетін несие - ссуда 
под ипотечный кредит 

ипотекалық кредит қоғамы - общество ипотечного 
кредита 

ипотекалық кредит қоры - фонд ипотечного кредита 
ипотекалық кредит облигациясы - облигация 
ипотечного кредита 

ипотекалық кредит секторы - сектор ипотечного 
кредита 

ипотекалық кредитке қызмет көрсету - обслуживание 
ипотечного кредита 

ипотекалық кредитпен жасалатын операциялар - 
операции с ипотечным кредитом 

ипотекалық кредиттен бас тарту туралы ескертпе - 
оговорка об отказе от ипотечного кредита 

ипотекалық кредитті қайта қаржыландыру - 
рефинансирование ипотечного кредита 

ипотекалық кредитті қаржыландыруға арналған 
облигация - облигация для финансирования 
ипотечных кредитов 

ипотекалық кредитті қаржыландыруға арналған 
облигациялар нарығы - рынок облигаций для 
финансирования ипотечных кредитов 

ипотекалық кредитті мұғдарлау - рационирование 
ипотечного кредита 

ипотекалық кредиттің өнеркəсіптік қоры - 
промышленный фонд ипотечного кредита 

ипотекалық кредиттің шекті сомасы - предельная 
сумма ипотечного кредита 

ипотекалық куəлік - ипотечное свидетельство 
ипотекалық қоржын - ипотечный портфель 
ипотекалық міндеттеме - ипотечное обязательство 
ипотекалық нарық - ипотечный рынок 
ипотекалық несие (банк жылжымайтын мүлік 
кепілдігімен беретін несие) - ссуда ипотечная 

ипотекалық несие алушы - получатель ипотечной 
ссуды 

ипотекалық несие беру міндеттемесі - обязательство 
выдать ипотечную ссуду 

ипотекалық несие жасау - создание ипотечной ссуды 
ипотекалық несие мекемесі - ипотечные кредитные 
учреждения 

ипотекалық несие туралы есептеме - отчет об 
ипотечной ссуде 

ипотекалық несие шарттары - условия ипотечной 
ссуды 

ипотекалық несиелендіру - ипотечное кредитование 
ипотекалық несиенің мерзімінде өтелмеуі - 
непогашение в срок ипотечной ссуды 

ипотекалық облигация - ипотечная облигация 
ипотекалық пул - пул ипотечный 
ипотекалық сақтандыру - страхование ипотечное 
ипотекалық сервис - ипотечный сервис 
ипотекалық сертификат - ипотечный сертификат 
ипотекалық сома - сумма ипотечная 
ипотекалық сыйлықақы - ипотечная премия 
ипотекалық тəуекел (қатер) - ипотечный риск 
ипотекалық тұрақтылық - ипотечная константа 
ипотекалық шектеу - ипотечное ограничение 
ипотекалық шығын - ипотечные издержки 
ипотекамен қамтамасыз етілген бағалы қағаз - 
обеспеченная ипотекой ценная бумага 

ипотеканы белгілеу - устанавливать ипотеку 
ипотеканы индекстеу - индексирование ипотеки 
ипотеканы қамтамасыз ету - обеспечение ипотеки 
ипотеканы өтеуін төлеп алу құқығының шығасысы - 
потеря права выкупа ипотеки 

ипотеканы табыстау - передача ипотеки 
ипотеканы ұластыру - пролонгация ипотеки 
“ипотекасыз” шарт - условие “без ипотеки” 
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ирланд фунты - фунт ирландский 
ислам бағалы қағаздары - исламские ценные бумаги 
ислам бағалы қағаздары нарығы - рынок исламских 
ценных бумаг 

ислам банк ісінің қағидаты - принцип исламского 
банковского дела 

ислам банкингі - исламский банкинг 
ислам банкингі құралдары - инструменты исламского 
банкинга 

ислам банкі - исламский банк (ИБ) 
ислам банкі теңгерімінің үлгілері - модели баланса 
исламского банка 

ислам банктері капиталы - капитал исламских банков 
ислам банктері пайдаланатын қаржы құралдары - 
финансовые инструменты, используемые исламскими 
банками 

ислам инвестициялық қорлары - исламские 
инвестиционные фонды 

ислам қаржы жүйесі - исламская финансовая система 
(ИФС) 

ислам қаржы жүйесі атқарымының 
негізгі қағидаттары - основные принципы 
функционирования исламской финансовой системы 

ислам қаржы жүйесінің құрылымы - структура 
исламской финансовой системы 

ислам қаржы институттары - исламские финансовые 
институты 

ислам қаржы инфрақұрылымы - исламская 
финансовая инфраструктура 

Ислам қаржы қызметтерін көрсету жөніндегі кеңес 
(IFSB) - Совет по исламским финансовым услугам (IFSB) 

ислам қаржы мекемелері (ИҚМ) - исламские 
финансовые учреждения (ИФУ) 

ислам қаржы өнімдері - исламские финансовые 
продукты 

ислам қаржы секторы - исламский финансовый сектор 
(ИФС) 

ислам қаржыландыру қағидаты бойынша басқару 
мекемелері - учреждения управления по принципам 
исламского финансирования 

ислам қаржыландыру құралдары - инструменты 
исламского финансирования 

ислам қаржысы (ИҚ) - исламские финансы (ИФ) 
ислам салықтары - исламские налоги 
ислам терезесі - окно исламское 
ислам экономикасы, ислам ихтисады - исламская 
экономика 

исламдық қайта сақтандыру қызметтерін көрсету 
(ре-такафул) - услуги исламского перестрахования 
(ре-такафул) 

исламдық қаржы құрылымы - исламская финансовая 
структура (ИФС) 

исламдық сақтандыру (такафул) қызметтерін 
көрсету - услуги исламского страхования (такафул) 

истеблишмент - истеблишмент
ишара, ым - жест
ишара тілі, ымдаспа тіл - язык жестов 
ишара тілін қолдану - прибегать к языку жестов 

К 

КАА (кітапхана аралық абонемент) - МБА 
(межбиблиотечный абонемент)

“КАА қайта жіберуге … теңге … тиын төленді” - 
“МБА обратная пересылка в сумме …. тенге … тиынов 
оплачена”

кабель - кабель
кабинет - кабинет 
кабинет мүшесі - член кабинета 
кабинет отырысы - заседание кабинета 
кабинеттік мəміле - кабинетная сделка 
каботаж - каботаж
кавер - кавер 
каверинг - каверинг 
кадастр, тізімдеме - кадастр 
кадастрлық есеп - учет кадастровый 
кадастрлық құн - кадастровая стоимость 
кадастрлық рента - кадастровая рента 
кадастрлық табыс - кадастровый доход 
кадастрлық тексеру - обследование кадастральное 
кадр - кадр
кадр аралық қашықтық - расстояние межкадровое
кадр ауысуы - кадровые перемещения
кадр бөлімі - отдел кадров 
кадр есебі - кадровый учет 
кадр жиегі - поле кадра

кадр резерві - кадровый резерв 
кадр саясаты - кадровая политика 
кадрлар айналымы - оборот кадров 
кадрлар бөлімінің бастығы - начальник отдела кадров 
кадрлар даярлау əдісі - метод подготовки кадров 
кадрлар даярлау бағдарламасы - программа 
подготовки кадров 

кадрлар даярлау бөлімі - отдел подготовки кадров 
кадрлар есебі - учет кадров 
кадрлар жөніндегі басқарушы - управляющий по кадрам 
кадрлар корпусы - кадровый корпус 
кадрлар құрамындағы өзгеріс - изменение в кадровом 
составе 

кадрларды ауыстыру - ротация кадров
кадрларды басқару - управление кадрами 
кадрларды даярлау - подготовка кадров 
кадрларды даярлау қоры - фонд подготовки кадров 
кадрларды даярлауға жəне қайта даярлауға 
жұмсалатын шығыс - расходы на подготовку и 
переподготовку кадров 

кадрларды кəсіпке даярлау - профессиональная 
подготовка кадров 

кадрларды қайта даярлау - переподготовка кадров 
кадрларды қызықтырып тарту - переманивание 
кадров 
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кадрларды орналастыру - расстановка кадров 
кадрларды толықтыру - пополнение кадров 
кадрларды тіркеу жөніндегі жеке ісқағазы - личный 
листок по учету кадров

кадрларды іріктеу - подбор кадров 
кадрларды іріктеу жəне орналастыру - подбор и 
расстановка кадров 

кадрлардың біліктілігі - квалификация кадров 
кадрлардың біліктілігін көтеру бағдарламасы - 
программа повышения квалификации кадров 

кадрлардың кетісі - отток кадров 
кадрлармен қамтамасыз ету - обеспечение кадрами 
кадрлық менеджмент - менеджмент кадровый 
кадрлық орын ауыстыру - перестановки кадровые 
кадрлік терезе - окно кадровое 
кажем - кажем 
казеин желім - казеиновый клей 
казуистика - казуистика
кайтинг, алаяқтық - кайтинг 
калька - калька
калькалау - калькирование 
калькулятор - калькулятор 
калькуляция - калькуляция 
калькуляция əдісі - метод калькуляции 
калькуляция бабы - статья калькуляции 
калькуляция бөлімі - отдел калькуляционный 
калькуляция объектісі - объект калькуляции 
калькуляциялық баға - цена калькуляционная 
калькуляциялық бірлік - калькуляционная единица 
калькуляциялық есептеу жүйесі - калькуляционная 
система учета 

калькуляциялық парақ - калькуляционный лист 
калькуляциялық тізімдеме - калькуляционная 
ведомость 

калькуляциялық шоттар - калькуляционные счета 
калькуляциялық шығын - калькуляционные   
издержки 

калькуляцияның маржиналдық жүйесі - 
маржинальная система калькуляции 

калькуляцияның нормативтік əдісі - нормативный 
метод калькуляции 

камбиет - камбиет 
камбизм - камбизм 
камбио - камбио 
камбист - камбист 
камера - камера
камуфляж, бүркемелеу - камуфляж
кандидат ұсыну - выдвижение кандидата 
кандидатура - кандидатура 
кандидатура ұсыну - выдвижение кандидатуры, 
выставление кандидатуры

кандидатураны алып тастау - отвести кандидатуру
кандидатураны қабылдамау - отклонение кандидатуры 
кандидатураны қолдау - поддержка кандидатуры 
канондық мəтін - текст канонический
капеднот - капеднот 
капитал - капитал 
капитал айналымы - оборот капитала 

капитал айналымының жылдамдығы - скорость 
оборота капитала 

капитал айналымының сомасы - сумма оборота 
капитала 

капитал айналысы - обращение капитала 
капитал активтерінің бағасын белгілеу үлгісі - модель 
ценообразования капитальных активов 

капитал активі, күрделі қаржы активі - капитальный 
актив 

капитал алпауыттары - магнаты капитала 
капитал атқарымы - функция капитала 
капитал əкетілімі - вывоз капитала 
капитал беру - предоставление капитала 
капитал дилюциясы, капиталдың көбеюі - дилюция 
капитала 

капитал жарнасы - взнос капитала 
капитал жеткіліктілігінің ең төмен деңгейі - 
минимальный уровень достаточности капитала 

капитал жинақтау - сбережение капитала 
капитал жинау - сбережения капитала 
капитал жұмсалымы көлемінің өсуі - рост объема 
капиталовложений 

капитал кестесі - таблица капитала 
капитал көздерінің болуы - наличие источников 
капитала 

капитал қайтарымы, күрделі қаржы қайтарымы - 
капиталоотдача 

капитал қозғалысы - движение капитала 
капитал қозғалысының жиынтығы - сводка движения 
капитала 

капитал қозғалысының қысқа мерзімді шотындағы 
қалдық - остаток на краткосрочном счете движения 
капитала 

капитал қозғалысының теңгерімі - баланс движения 
капитала 

капитал қозғалысының шоты - счет движения 
капитала 

капитал қоры - запас капитала 
капитал құны - стоимость капитала 
капитал құнының өздігінен өсуі - самовозрастание 
стоимости капитала 

капитал құнының өсуі - прирост стоимости капитала 
капитал құрылымы - структура капитала 
капитал құрылымының көрсеткіші - показатель 
структуры капитала 

капитал мөлшеріне қойылатын талаптар - требования 
к размеру капитала 

капитал нарығының қаржы құралдары - финансовые 
инструменты рынка капитала 

капитал нысаны - форма капитала 
капитал өсіміне салынатын табыс салығы - 
подоходный налог на прирост капитала 

капитал өсімінен алынған табыс - доход от прироста 
капитала 

капитал сақтық қорлары, күрделі қаржы сақтық 
қорлары - резервы капитала (капитальные) 

капитал салу - вложение капитала 
капитал салымы - вклад капитала 
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капитал сомасы - сумма капитала, капитальная сумма
капитал табыстылығының артуы - повышение 
доходности капитала 

капитал тартуға жұмсалған шекті шығын - 
предельные затраты на привлечение капитала 

капитал тартуға жұмсалған шығын - затраты на 
привлечение капитала 

капитал теориясы - теория капитала 
капитал туралы куəлік - свидетельство о капитале 
капитал туралы тармақ - пункт о капитале 
капитал түрі - вид капитала 
капитал түсімі, капиталдан түскен түсім - доходы с 
капитала

капитал ұсыну - предложение капитала 
капитал фетишизмі - фетишизм капитала 
капитал шоты - счет капитала 
капитал шығасысы - потеря капитала 
капитал шығыны, күрделі қаржы жұмсалуы,  
күрделі қаржы шығыны - затраты капитала 
(капитальные)

капитал шығысы - расход капитала 
капитал элементі - элемент капитала 
капиталға айналдыру - превращение в капитал 
капиталға айналдырылған пайда - прибыль 
капитализированная 

капиталға есептелетін пайыз, капиталға шаққандағы 
пайыз - процент на капитал 

капиталға қатысу үлесі - доля участия в капитале 
капиталға қатысу шоты - счет участия в капитале 
капиталға пайыздар - проценты на капитал 
капиталға салынатын салық, капитал салығы - налог 
на капитал 

капиталға сұраныс - спрос на капитал 
капиталға тыйым салу, капиталды оқшаулау - 
замораживание капитала 

капиталға шаққандағы пайда - прибыль на капитал 
капиталға шаққандағы пайда мөлшері - норма 
прибыли на капитал 

капиталға шаққандағы пайыз бен борышты өтеу 
сомасының шотына есептеу - начисление на счет 
процентов на капитал и сумм погашения долга 

капиталға шаққандағы пайызды есептеу - начисление 
процентов на капитал 

капиталға шаққандағы табыс - доход на капитал 
капиталдағы үлес - доля в капитале 
капиталдан алынған табыс - доход от капитала 
капиталдан алынған таза табыс - чистый доход от 
капитала 

капиталдан түскен пайда - прибыль от капитала 
капиталдандыру коэффициенті, капиталдану 
коэффициенті - коэффициент капитализации 

капиталдандыру құны - стоимость капитализирования 
капиталдандыру мөлшері - норма капитализации 
капиталдандыру эмиссиясы - эмиссия 
капитализационная 

капиталдандырылған акциялар шығару, 
акциялардың капиталдандырылған эмиссиясы - 
капитализированная эмиссия акций 

капиталдандырылған дивиденд - капитализированный 
дивиденд 

капиталдандырылған жер рентасы - 
капитализированная земельная рента 

капиталдандырылған құн - капитализированная 
стоимость 

капиталдандырылған пайда - капитализированная 
прибыль 

капиталдандырылған пайыз - капитализированный 
процент 

капиталдандырылған рента - капитализированная 
рента 

капиталдандырылған шығыс - расходы 
капитализированные 

капиталдану деңгейі - уровень капитализации 
капиталдану, капиталдандыру - капитализация 
капиталдар нарығы, күрделі қаржы нарығы - рынок 
капиталов 

капиталдар трансферті - трансферт капиталов 
капиталдарды сақтандыру - страхование капиталов 
капиталдардың арасалмағы - соотношение капиталов 
капиталды азайту - уменьшение капитала 
капиталды аудару - перевод капитала 
капиталды əртараптандыру - диверсификация 
капитала 

капиталды байланыстыру - связывание капитала 
капиталды босату - высвобождение капитала 
капиталды бөлу, капиталды үлестіру - распределение 
капитала, разделить капитал

капиталды бөлшектеу, капиталдың ұсақталуы - 
дробление капитала 

капиталды елге қайтару - репатриировать капитал 
капиталды жұмсау - расходование капитала 
капиталды жұмылдыру - мобилизация капитала 
капиталды иелену мерзімі - срок владения капиталом 
капиталды көп қажетсінетін инвестиция - 
капиталоемкие инвестиции 

капиталды көп қажетсінетін кəсіпорын - предприятие 
капиталоемкое 

капиталды кредит-қаржы жүйесі арқылы - 
мобилизация капиталов через кредитно-финансовую 
систему 

капиталды қажетсіну - потребность в капитале 
капиталды қайта бөлу - перераспределение капитала 
капиталды қайта инвестициялау - реинвестировать 
капитал 

капиталды қайта ұйымдастыру - реорганизация 
капитала 

капиталды қайтару - репарация капитала 
капиталды қайтару қоры - фонд возврата капитала 
капиталды қайтару туралы міндеттеме - 
обязательство о репатриации капитала 

капиталды қайтарып алу - обратное получение 
капитала 

капиталды қамтамасыз ету - обеспечение капитала 
капиталды қысқарту - сокращение капитала 
капиталды меншіктенуші - собственник капитала 
капиталды молайту - увеличение капитала 
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капиталды мұғдарлау - рационирование капитала 
капиталды орналастыру - помещение капитала, 
размещение капитала

капиталды өтеуін төлеп алуға арналған сақтық 
қорлар - резервы для выкупа капитала 

капиталды пайдаланғаны үшін төленетін пайыз - 
проценты, выплачиваемые за пользование капиталом

капиталды пайдалану - использование капитала 
капиталды пайдалану мерзімі - срок использования 
капитала 

капиталды пайдалы түрде пайдалану - прибыльное 
использование капитала 

капиталды сақтау - сохранение капитала 
капиталды сатып алу - приобретение капитала 
капиталды сатып алуға арналған сақтық қор - резерв 
для выкупа капитала 

капиталды табыстауға салынатын салық - налог на 
передачу капитала 

капиталды тарту - привлечение капитала 
капиталды топтастыру - консолидация капитала 
капиталды ұлғайту - наращивание капитала 
капиталды шашырату - распыление капитала 
капиталды шетелге аудару - перевод капитала за 
границу 

капиталды шетке шығару - экспорт капитала 
капиталды шоғырландыру - аккумуляция капитала 
капиталды шоғырландыру, капиталдың 
шоғырлануы - концентрация капитала 

капиталдық активтер - капитальные активы 
капиталдық берешек - капитальная задолженность 
капиталдық залал, күрделі қаржы залалы - 
капитальные убытки 

капиталдық несие - капитальная ссуда 
капиталдық ресурстар - капитальные ресурсы 
капиталдың ағылуы - течение капитала 
капиталдың ағылып келуі - приток капитала 
капиталдың айналым кезеңі - период оборота  
капитала 

капиталдың айналымдылығы - оборачиваемость 
капитала 

капиталдың айналымдылығы коэффициенті - 
коэффициент оборачиваемости капитала 

капиталдың айналымдылық кезеңі - период 
оборачиваемости капитала 

капиталдың активтерге қатынасы - отношение 
капитала к активам 

капиталдың артылуы (молдығы) - избыток капитала 
капиталдың атаулы құнынан түскен пайыздық пайда 

- прибыль в процентах от номинальной стоимости 
капитала 

капиталдың ауыспалы айпалымы - кругооборот 
капитала 

капиталдың əлсіреуі - ослабление капитала 
капиталдың бастапқы қорлануы - первоначальное 
накопление капитала 

капиталдың болуы, қолда бар капитал - наличие 
капитала 

капиталдың ғаламдануы - глобализация капитала 

капиталдың ел арасындағы ауыс-түйісі - перелив 
межстрановый 

капиталдың ел арасындағы таза ауыс-түйісі - чистый 
межстрановый перелив капитала 

капиталдың елге оралуы - репатриация капитала 
капиталдың еркін қозғалысы - свободное движение 
капитала 

капиталдың жеткіліксіздігі - недостаток капитала 
капиталдың жеткілікті болуын талап ету - требования 
достаточности капитала 

капиталдың жеткіліктілігі - достаточность капитала 
капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті - 
коэффициент достаточности капитала 

капиталдың жеткіліктілігі көрсеткіші - показатель 
достаточности капитала 

капиталдың жеткіліктілігі нормативі - норматив 
достаточности капитала 

капиталдың жеткіліктілігін бағалау əдісі - метод 
оценки достаточности капитала 

капиталдың жетімсіздігін бастан кешіру - испытывать 
нехватку капитала 

капиталдың жетіспеуі - нехватка капитала 
капиталдың жылыстауы - утечка капитала 
капиталдың иесі (иеленушісі) - владелец капитала 
капиталдың кемуі - отлив капитала, убыль капитала 
капиталдың кетісі, капиталдың жылыстауы - отток 
капитала 

капиталдың қайта құйылымы - перелив капитала 
капиталдың қорлануы - накопление капитала 
капиталдың қорлануы мөлшері - норма накопления 
капитала 

капиталдың қосылуы - слияние капитала 
капиталдың құйылуы - прилив капитала 
капиталдың құйылуы мен сарқылуы - прилив и отлив 
капитала 

капиталдың құнсыздануы - обесценение капитала 
капиталдың құнын бағалау - оценка стоимости 
капитала 

капиталдың құпия безінуі - нелегальное бегство 
капитала 

капиталдың құралуы - образование капитала 
капиталдың құрамдас бөліктері - составные части 
капитала 

капиталдың құрылымын өзгерту жоспары - план 
изменения структуры капитала 

капиталдың мөлшері - размер капитала 
капиталдың мөлшерін төмендету - занижение 
размеров капитала 

капиталдың орнын ауыстыру - перемещение капитала 
капиталдың орталықтануы, капиталды 
орталықтандыру - централизация капитала 

капиталдың орын ауыстыруы - миграция капитала 
капиталдың өсуі - прирост капитала 
капиталдың өсуінен алынған табысқа салынатын 
салық - налог на доход от прироста капитала 

капиталдың өтемі - покрытие капитала 
капиталдың пайдалылығы - рентабельность капитала 
капиталдың сақталуы - сохранность капитала 
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капиталдың сақталуын қамтамасыз ету - обеспечение 
сохранности капитала 

капиталдың сақтық қоры - резерв капитала 
(капитальный) 

капиталдың сақтық қоры, күрделі сақтық қор - 
капитальный резерв 

капиталдың салымшысы - вкладчик капитала 
капиталдың таза ауыс-түйісі - перелив чистый 
капиталдың таза əкетілімі - чистый вывоз капитала 
капиталдың таза импорты - чистый импорт капитала 
капиталдың таза келімі, капиталдың таза құйылуы, 
капиталдың таза құйылымы - чистый приток 
капитала 

капиталдың таза құны - чистая стоимость капитала 
капиталдың таза өсімі - чистый прирост капитала 
капиталдың таза шығасысы - чистые потери капитала 
капиталдың тапшылығы - дефицит капитала 
капиталдың таусылуы - истощение капитала 
капиталдың тиімсіз орналастырылуы - 
неэффективное помещение капитала 

капиталдың түсуі - поступление капитала 
капиталдың үстелуі - приращение капитала 
капиталдың халықаралық миграциясы - 
международная миграция капитала 

капиталдың шекті тиімділігі - предельная 
эффективность капитала 

капиталдың шетелге жылыстауы - отток капиталов за 
рубеж, утечка капитала за границу

капиталдың шығарылатын өнімнің құнына 
қатынасы - отношение капитала к стоимости 
выпускаемой продукции 

капиталдың экстенсивті көбеюі - экстенсивное 
увеличение капитала 

капитализм - капитализм 
капиталмен жасалатын операциялар шоты - счет 
операций с капиталом 

капиталмен жасалатын операцияларға салынатын 
салық - налог на операции с капиталом 

капиталмен жасалатын операциялардан түскен 
табыс - доход от операции с капиталом

капиталмен жасалған мəміле - сделка с капиталом 
капиталмен қамтамасыз етілгендік - обеспеченность 
капиталом 

капиталмен қолдау - поддержка капиталом 
карантин - карантин
“карантиндік куəлігі бар” - “с карантинным 
свидетельством”

кард-орталық - кард-центр 
карикатура, келемежсурет - карикатура
карта - карта
картализм - картализм 
картбланш - картбланш
картель - картель 
картмаксимум - картмаксимум
картограмма - картограмма 
картография - картография
картографиялық жəне зерттеушілік құжаттама - 
документация картографическая и изыскательская 

картон мұқабамен - в картонной обложке
картотека жасау - составление картотеки 
картотека, тізбелік - картотека
карточка - карточка 
карточка бойынша төлеу - оплата по карточке 
карточка жүйесі, карточкалық жүйе - карточная 
система 

карточка иесінің шоты - счет владельца карточки 
карточка толтыру - заполнение карточки 
карточкалар бойынша бөлу - распределение по 
карточкам 

карточкалар эмиссиясы - эмиссия карточек 
карточкалар эмитенті (шығарушы) - эмитент карточек 
карточкаларға негізделген төлем жүйесі - платежная 
система на основе карточек 

карточкаларды қайталап беру - повторная выдача 
карточек 

карточкаларды таратушы (үлестіруші) - разносчик 
карточек 

карточкалық база - карточная база 
карточкалық желі - карточная сеть 
карточкалық жүйе - система карточная 
карточкалық жүйе бойынша пошталық ақша 
аударымы - почтовый денежный перевод по 
карточной системе

карточкалық жүйе бойынша телеграфтық ақша 
аударымы - телеграфный денежный перевод по 
карточной системе

карточкалық жүйені жою - отмена карточной системы 
карточкалық көрсеткіш - указатель карточный 
карточкалық қор - база карточная 
карточкалық трансакция - трансакция карточная 
карточкалық тізімдеме - опись карточная 
карточканы алу - изъятие карточки 
карточканың иеленушісі бойынша есептеу - учет по 
владельцу карточки 

карточканың иесі (иеленушісі) - владелец карточки 
карточканың құпия нөмірі - секретный номер  
карточки 

каскадтылық - каскадность 
каско - каско 
касса - касса
касса айналымы - кассовый оборот 
касса арқылы төленуге тиісті - подлежащий оплате 
через кассу 

касса арқылы төлеу - платить через кассу 
касса бағасы - цена кассовая 
касса бойынша қалдық, кассадағы қалдық - остаток 
по кассе 

касса залалы, кассалық залал - убытки кассовые 
касса қалдығы - кассовый остаток 
касса қалдығының лимиті - лимит остатка кассы
касса құжаттары - кассовые документы 
касса құжаты - кассовый документ 
касса құжырасы - зал кассовый 
касса қызметкерлері - персонал кассы 
касса лимиті - лимит кассы 
касса тəртібі - дисциплина кассовая 
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касса тəртібінің сақталуын банктің бақылауы 
- банковский контроль за соблюдением кассовой 
дисциплины 

касса чегі - чек кассовый 
касса шоты - счет кассы (кассовый) 
кассаға түсетін ақша - деньги поступающие в кассу 
кассадағы ақша - деньги в кассе 
кассадағы ақша сомасы - сумма денег в кассе 
кассадағы ақшаның артығы - излишек кассовой 
наличности 

кассадағы ақшаның артылуы жəне жетіспеушілігі - 
кассовые излишек и недостача 

кассадағы ақшаның лимиті - лимит кассовой 
наличности 

кассадағы артық ақша - излишки кассы, кассовый 
излишек

кассадағы жетіспеушілік - недостача в кассе 
кассадағы кассирдің қолма-қол ақшасы - наличность 
в кассе у кассира 

кассадағы қалдық - остаток кассовый 
кассадағы қалдық теориясы - теория кассовых 
остатков 

кассадағы қалдықты тексеру - ревизия кассовых 
остатков 

кассадағы қалдықтың иесі - владелец кассового 
остатка 

кассадағы қолма-қол ақша - кассовая наличность, 
наличность в кассе

кассадағы қолма-қол ақшаны басқару - управление 
кассовой наличностью 

кассадағы қолма-қол ақшаны салыстыру - сверка 
кассовой наличности 

кассадағы қолма-қол ақшаны тексеру - проверка 
кассовой наличности 

кассадағы қолма-қол ақшаның артығы - излишки 
наличности в кассе 

кассадағы қолма-қол ақшаның жай-күйі - состояние 
кассовой наличности 

кассадағы қолма-қол ақшаның тапшылығы - 
дефицит кассовой наличности 

кассадағы нақты қалдық - реальные кассовые остатки 
кассадағы нақты қалдықтардың нəтижесі - эффект 
реальных кассовых остатков 

кассадағы нақты қолма-қол ақша - реальная кассовая 
наличность 

кассадағы тапшылық - дефицит кассовый 
кассалық автомат - кассовый автомат 
кассалық автоматтан қолма-қол ақша алуға 
арналған банк карточкасы - банковская карточка для 
получения наличности из кассового автомата 

кассалық анықтама, касса анықтамасы - кассовая 
справка

кассалық аппарат - кассовый аппарат 
кассалық əдіс - кассовый метод 
кассалық баға - кассовая цена 
кассалық бюджет - кассовый бюджет 
кассалық есептеме (есеп беру) - кассовый отчет 
кассалық жабдық - кассовое оборудование

кассалық жайғасым - кассовая позиция 
кассалық жеңілдік - кассовая льгота 
кассалық жинақ - кассовый сбор 
кассалық жоспар - кассовый план 
кассалық жоспардың атқарылуы - исполнение 
кассового плана 

кассалық журнал - кассовый журнал 
кассалық келісімшарт - кассовый контракт 
кассалық кредит - кассовый кредит 
кассалық кіріс кітабы - приходная кассовая книга 
кассалық кіріс ордері - приходно-кассовый ордер, 
кассовый приходный ордер

кассалық кітап - книга кассовая 
кассалық кітап, касса кітабы - кассовая книга 
кассалық қалдық лимиті - лимит кассовых остатков 
кассалық қалдықтар - кассовые остатки 
кассалық қалдықтардағы айырма - разница в 
кассовых остатках 

кассалық қалдықтарды теңдестіру - уравнение 
кассовых остатков 

кассалық қолма-қол ақшаны есептеу - подсчитывать 
кассовую наличность 

кассалық қолма-қол ақшаның жеткіліксіздігі - 
недостаток кассовой наличности 

кассалық қызмет көрсету - обслуживание кассовое 
кассалық қызмет көрсетудің ортақ жүйесі - общая 
система кассового обслуживания 

кассалық мəміле - кассовая сделка 
кассалық мəміле бойынша белгіленген баға - цена по 
кассовым сделкам 

кассалық мəміле бойынша өткізілген тауар - товар по 
кассовым сделкам 

кассалық мəміле жасау - совершение кассовых сделок 
кассалық негіз - кассовая основа 
кассалық нөлдік қолма-қол ақша - нулевая кассовая 
наличность 

кассалық облигация - облигация кассовая 
кассалық операция - кассовая операция 
кассалық операциялар бойынша айырбас бағамы - 
обменный курс по кассовым операциям 

кассалық операциялар бөлімі - отдел кассовых 
операций 

кассалық операциялар есебі - учет кассовых операций 
кассалық операциялар статистикасы - статистика 
кассовых операций 

кассалық операцияларды жүргізу ережелері - правила 
ведения кассовых операций 

кассалық операцияларды ресімдеуші - оформляющий 
инкассовые операции 

кассалық ордер - кассовый ордер 
кассалық орталық - кассовый центр 
кассалық ресурстарды реттеу - регулирование 
кассовых ресурсов 

кассалық сақтық қор - кассовый резерв 
кассалық сақтық қорлар деңгейі - уровень кассовых 
резервов 

кассалық сақтық қорлар нормасы - норма кассовых 
резервов 
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кассалық салыстырып тексеру - кассовая сверка 
кассалық сату - кассовая продажа 
кассалық сыйлықақы - кассовая премия 
кассалық тапсырыс - кассовые заявки 
кассалық тапшылық - кассовый дефицит 
кассалық тəртіп, касса тəртібі - кассовая дисциплина 
кассалық терминалдар жүйесі - система кассовых 
терминалов 

кассалық түсім ақша - кассовая выручка 
кассалық түсімдер - кассовые поступления 
кассалық тізімдеме - ведомость кассовая 
кассалық хат - письмо кассовое 
кассалық чек - кассовый чек 
кассалық шот - кассовый счет 
кассалық шығыс ордері - кассовый расходный ордер, 
расходно-кассовый ордер

кассалық-есеп айырысу операциясы - операция 
расчетно-кассовая 

кассаны сақтауға арналған сейф - сейф для хранения 
кассы 

кассаны тексеру - ревизия кассы, проверять кассу
кассаның айналымдағы нақты ақшасы - оборотная 
кассовая наличность 

кассаның ақша жəшігі - денежный ящик кассы 
кассаның артық лимиті - перелимит кассы
кассаның бір тұтастығы, кассаның жалғыздығы - 
единство кассы 

кассаның біртұтастығы қағидаты - принцип единства 
кассы 

кассаның жай-күйі туралы есептеме - отчет о 
состоянии кассы 

кассаның қалдығы - остаток кассы 
кассаның қолма-қол ақшасы - наличность кассовая 

(кассы) 
кассация, шағым - кассация 
кассация беру - подача кассации 
кассациялық наразылық - протест кассационный 
кассациялық сотқа жүгіну - обращение в 
кассационный суд 

кассацияны қабылдамау - отклонение кассации 
кассир - кассир 
кассир арқылы төленетін чек - чек, оплачиваемый 
через кассира 

кассир қол қойған чек - чек, подписанный кассиром 
кассир мөрқалыбы - кассирский штамп 
кассир чегі - чек кассира (кассирский) 
кассир шоты - кассирский счет 
кассирдің есеп беруі - отчет кассира 
кассирдің көмекшісі - помощник кассира 
кассирлер жүйесі - система кассиров 
кастоди - кастоди 
кастоди атқарымын орындауға өкілеттіктер - 
полномочия на выполнение функций кастоди 

кастоди операциясы - операция кастоди, операция 
кастодиальная 

кастодиан - кастодиан 
кастодиан-банк, сақтаушы банк - банк-кастодиан 
кастодианды нарық - рынок кастодиальный 

кастодиандық банк - банк кастодиальный 
кастодиандық қызмет - кастодиальная деятельность 
кастодиандық қызметтер көрсету - услуги 
кастодиальные 

кастодиандық орталық - центр кастодиальный 
кастодиандық шарт - кастодиальный договор 
кастодиандық шот - кастодиальный счет 
каталог бойынша сату, тізімдік бойынша сату - 
продажа по каталогу 

каталог жасау - составление каталога 
каталог карточкасы - карточка каталожная
каталог, тізімдік (белгілі бір тəртіпке салынған 
карточкалар) - каталог

каталогтер жүйесі - система каталогов 
кафедра - кафедра 
каш, қолма-қол ақшалай - каш 
“каш” қорлары - фонды “каш” 
“КАШ” (“КЭШ”) мəміле - сделка “КАШ” (“КЭШ”) 
кашфлоу - кашфлоу 
кəдеге жарату - утилизация
кəдесый - сувенир
кəдуілгі акцияға шаққандағы таза пайда - чистая 
прибыль на обыкновенную акцию 

кəдуілгі акциялар - обыкновенные акции 
кəдуілгі акциялар қоры - фонд обычных акций 
кəдуілгі акциялардың баламасы - эквивалент обычных 
акций 

кəдуілгі банктердің исламдық “терезелері” - 
исламские “окна” обычных банков 

кəдуілгі есімді акция - обыкновенная именная акция 
кəдуілгі жай акциялар - ординарные обычные акции 
кəдуілгі кепілдік - обыкновенная гарантия 
кəдуілгі облигация - облигация обычная 
кəдуілгі өсиетхат, кəдуілгі өсиеттік бас тарту - 
ординарный легат 

кəдуілгі пошта жөнелтімі - обыкновенное почтовое 
отправление

кəдуілгі сатып алушы, үйреншікті сатып алушы - 
обыкновенный покупатель 

кəдуілгі сенімгерлік қор - обыкновенный трастовый 
фонд 

кəдімгі, ғұрыптық, əдеттегі, дағдылы - обычный 
кəдімгі ағымдағы шот - обычный текущий счет 
кəдімгі актив - обычный актив 
кəдімгі акция - обычная акция 
кəдімгі акциялар баламасы - эквивалент 
обыкновенных акций 

кəдімгі акциялар иесінің ерекше құқықтары - особые 
права владельца обыкновенных акций 

кəдімгі аннуитет - обычный аннуитет 
кəдімгі атқарым - обычные функции 
кəдімгі борыш - обычный долг 
кəдімгі біріктірілген шот - обычный совместный счет 
кəдімгі депозит - обычный депозит 
кəдімгі дивиденд - обычный дивиденд 
кəдімгі дисконт - обычный дисконт 
кəдімгі жинақ ақша шоты - обычный сберегательный 
счет 
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кəдімгі залал - обычный убыток 
кəдімгі ипотека - обычная ипотека 
кəдімгі кепілхат - обычная закладная 
кəдімгі қаржыландыру - обычное финансирование 
кəдімгі қарыз - обычный заем 
кəдімгі қызметтен алынған табыс - доход от обычной 
деятельности

кəдімгі мерзімді мəміле - обычная срочная сделка 
кəдімгі несиегер - обычный кредитор 
кəдімгі несиелендіру аймағы - обычная зона 
кредитования 

кəдімгі облигация - обычная облигация 
кəдімгі опцион - обычный опцион 
кəдімгі пайыз - обычный процент 
кəдімгі салықтар - обычные налоги 
кəдімгі сатып алушы - обычный покупатель 
кəдімгі табыс - обычный доход 
кəдімгі хат - письмо обычное 
кəдімгі хеджерлеу - обычное хеджирование 
кəдімгі шот - счет обычный 
кəмелетке толмағандардың салым ақшасы - вклад 
несовершеннолетних 

кəмелетке толмағандық (балиғатқа жетпегендік) - 
несовершеннолетие 

кəмелеттік жас - совершеннолетие 
кəміл бəсеке, мүлтіксіз бəсеке - совершенная 
конкуренция 

кəміл икемділік - совершенная эластичность 
кəміл икемсіздік - совершенная неэластичность 
кəнігі (машықтанған) бухгалтер - присяжный 
бухгалтер 

кəсіби алып-сатар - спекулянт профессиональный 
кəсіби анықтамалық - справочник профессиональный 
кəсіби бағалаушы - оценщик профессиональный 
кəсіби біліктілік - квалификация профессиональная 
кəсіби білім - знания профессиональные 
кəсіби дағды - профессиональные навыки 
кəсіби даярлау - подготовка профессиональная 
кəсіби деңгей - уровень профессиональный 
кəсіби еңбекке жарамдылықтан айрылу, кəсіби еңбек 
ету қабілетінен айрылу - утрата профессиональной 
трудоспособности 

кəсіби жарамдылығын тексеру - проверка 
профессиональной пригодности 

кəсіби қолдау - поддержка профессиональная 
кəсіби құпияның бұзылуы - нарушение 
профессиональной тайны 

кəсіби мəртебе - статус профессиональный 
кəсіпкер - предприниматель 
кəсіпкер əдебі - этика предпринимателя 
кəсіпкердің құқықтары - права предпринимателя 
кəсіпкердің өкілі - представитель предпринимателя 
кəсіпкерлердің құқықтарын қорғау - защита прав 
предпринимателей

кəсіпкерлік - предпринимательство 
кəсіпкерлік атқарым - функция предпринимательская 
кəсіпкерлік əдебі - этика предпринимательства 
кəсіпкерлік бастама - инициатива предпринимательская 

кəсіпкерлік бастама, кəсіпкерлік ынтагерлік - 
предпринимательская инициатива 

кəсіпкерлік жəне өзге де қызметпен заңды тұлға 
құрмай айналысушы жеке тұлға - физическое 
лицо, занимающееся предпринимательской и иной 
деятельностью без образования юридического лица 

кəсіпкерлік индекс - предпринимательский индекс 
кəсіпкерлік қабілет - предпринимательская способность 
кəсіпкерлік құқық - предпринимательское право 
кəсіпкерлік құпия - предпринимательская тайна 
кəсіпкерлік қызмет сабақтастығы - преемственность 
предпринимательской деятельности 

кəсіпкерлік қызмет, кəсіпкерлік қайраткерлік - 
предпринимательская деятельность 

кəсіпкерлік қызметтің мақсаты - цель 
предпринимательской деятельности 

кəсіпкерлік монополия - предпринимательская 
монополия 

кəсіпкерлік пайда - прибыль предпринимательская 
кəсіпкерлік пен шағын бизнесті дамыту қоры - фонд 
развития предпринимательства и малого бизнеса 

кəсіпкерлік табыс - предпринимательский доход 
кəсіпкерлік тəуекел - предпринимательский риск 
кəсіпкерлік тұрпаты - тип предпринимательства 
кəсіпқой - профессионал 
кəсіпқой алып-сатар - профессиональный спекулянт 
кəсіпқой аудитор - профессиональный аудитор 
кəсіпқой биржашы - профессиональный биржевик 
кəсіпқой брокер - профессиональный брокер 
кəсіпқой инвесторлар - профессиональные инвесторы 
кəсіпқой сақтаушы - профессиональный хранитель 
кəсіпқой, кəсіби - профессиональный 
кəсіпқойлық - профессионализм 
кəсіпқойлық лицензияға салынатын салық - налог на 
профессиональную лицензию 

кəсіподақ (кəсіптік одақ) - профсоюз 
(профессиональный союз) 

кəсіподақ комитеті - комитет профсоюзный 
кəсіподақ комитеті - профком (профсоюзный комитет) 
кəсіподақ мүшесі - член профсоюза 
кəсіподақ өкілі - представитель профсоюза 

(профсоюзный) 
кəсіпорын - предприятие 
кəсіпорын өкілі - представитель предприятия 
кəсіпорын табысы - доход предприятия
кəсіпорындар шоты - счет предприятий 
кəсіпорындарға салық салу - налогообложение 
предприятий 

кəсіпорындардың акцияларын жауапкершілікпен 
сақтау - ответственное хранение акций предприятий 

кəсіпорындардың акцияларын тіркеу - регистрация 
акций предприятий 

кəсіпорындардың валюталық қорлары - валютные 
фонды предприятий

кəсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметі - 
внешнеэкономическая деятельность предприятий 

кəсіпорынды мəжбүрлеп тарату - принудительная 
ликвидация предприятия 
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кəсіпорынды тарату - ликвидация предприятия 
кəсіпорынды уақытша тоқтатып қою - консервация 
предприятия

кəсіпорынның бюджет алдындағы міндеттемелерді 
орындамағаны үшін жауапкершілігі - 
ответственность предприятия за неисполнение 
обязательств перед бюджетом 

кəсіпорынның дəрменсіздігі (банкроттық) - 
несостоятельность предприятия (банкротство) 

кəсіпорынның дəрменсіздігі белгісі - признак 
несостоятельности предприятия 

кəсіпорынның есеп айырысу шоты - расчетный счет 
предприятия 

кəсіпорынның жылдық айналымы - годовой оборот 
предприятия 

кəсіпорынның қаржы жағдайы - финансовое 
состояние предприятия

кəсіптерді қоса атқару - совмещение профессий 
кəсіптік əдеп - этика профессиональная 
кəсіптік əдептің бұзылуы - нарушение 
профессиональной этики 

кəсіптік бағалау, кəсіпқойлық бағалау, кəсіби бағалау 
- профессиональная оценка 

кəсіптік бағдар, кəсіби бағдар - профориентация 
(профессиональная ориентация) 

кəсіптік жарамсыздық - профнепригодность 
кəсіптік жаргон - профессиональный жаргон 
кəсіптік жауапкершілік - профессиональная 
ответственность 

кəсіптік жауапкершілікті сақтандыру - страхование 
профессиональной ответственности 

кəсіптік капитал - профессиональный капитал 
кəсіптік клиринг - профессиональный клиринг 
кəсіптік құпия - тайна профессиональная 
кəсіптік одақ (кəсіподақ) - профессиональный союз 

(профсоюз) 
кəсіптік салық - профессиональный налог 
кəсіптік тарифтік келісім - профессиональное 
тарифное соглашение 

кəсіпшілік - промысел
кəсіпшілік салығы - промысловый налог 
квит - квит 
квитанция, қиып, түбіртек, түбіршек - квитанция 
кворум жинау - сбор кворума 
кворум, жеткілікті дауыс жинау, дауыстың 
жеткіліктілігі (мəжіліс мүшелері санының дауыс 
беру үшін жеткілікті болуы) - кворум 

кворумды қамтамасыз ету - обеспечение кворума 
квота, үлестеме, үлес, шама, мөлшер - квота 
квота енгізу - введение квот 
квотаның алтын үлесі - золотая доля квоты 
квотаның артуы, үлестеменің артуы - увеличение 
квоты 

кедейлік деңгейі - уровень бедности 
кедейлік табалдырығы, кедейлік шегі - порог 
бедности 

кедейлік тұзағы - ловушка бедности 
кедейлік шегінің мөлшері - размер черты бедности 

кедейліктің кесірлі шеңбері, кесірлі кедейлік тұзағы - 
порочный круг бедности 

кеден - таможня 
кеден аймағы - таможенная зона
кеден алымы - таможенный сбор
кеден арқылы өту - проход через таможню 
кеден аумағы - таможенная территория 
кеден бажы - таможенная пошлина 
кеден бажы есептелді - начислено таможенной 
пошлиной 

кеден бажын есептеу - начисление таможенных пошлин 
кеден бажын қайтару талабы - требование возврата 
таможенной пошлины 

кеден бажын реттеу - урегулирование таможенных 
пошлин 

кеден бажын төлеуден жалтару - уклонение от уплаты 
таможенных пошлин 

кеден бажынан босату - освобождение от таможенной 
пошлины 

кеден бажының мөлшерлемесі - ставка таможенной 
пошлины 

кеден бажының мөлшері - размер таможенных пошлин 
кеден бақылауы - таможенный контроль 
кеден бақылауы аймағы, кедендік бақылау аймағы - 
зона таможенного контроля 

кеден бақылауы мен кеден рəсімдерін жүзеге 
асырудан түскен түсім - поступление от 
осуществления таможенного контроля и таможенных 
процедур 

кеден бақылауымен сақтау - хранение под таможенным 
контролем 

кеден бақылауынан босатылған аймақ - зона, 
свободная от таможенного контроля 

кеден басқармасы - управление таможенное 
кеден делдалы - таможенный посредник 
кеден делдалының банкрот деп танылуы - признание 
таможенного брокера банкротом 

кеден ережелері - правила таможенные 
кеден ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік - 
ответственность за нарушение таможенных правил 

кеден ережелерін бұзғаны үшін қолданылатын 
ықпалшаралар - санкции за нарушение таможенных 
правил 

кеден ережелерін бұзу - нарушение таможенных правил 
кеден ережелерінің бұзылғаны туралы істі қарау - 
рассмотрение дела о нарушении таможенных правил 

кеден ережелерінің бұзылғаны үшін айыппұл - штраф 
за нарушение таможенных правил 

кеден ережелерінің бұзылуы туралы хаттама - 
протокол о нарушении таможенных правил 

кеден жарғысы - таможенный устав 
кеден жеңілдіктері - таможенные льготы 
кеден жүйесі, кедендік жүйе - таможенная система 
кеден жүйесін дамыту қоры - фонд развития 
таможенной системы 

кеден заңнамасы - законодательство таможенное 
кеден заңнамасын бұзу - нарушение таможенного 
законодательства 
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кеден заңы - закон таможенный 
кеден инспекторы - инспектор таможенный 
кеден инфрақұрылымы - таможенная инфраструктура 
кеден келісімшарты - таможенная конвенция 
кеден келісімі - соглашение таможенное 
кеден кепілхаты - закладная таможенная 
кеден кодексі - таможенный кодекс 
кеден кредиті - таможенный кредит 
кеден куəлігі - свидетельство таможенное 
кеден кірісі - таможенные доходы 
кеден қоймасы - таможенный склад 
кеден қолдампаздығы - таможенный протекционизм 
кеден құжаттары мен т.б. қосқанда ілеспе мекенжай 

- сопроводительный адрес, включая таможенные 
документы и т.д.

кеден құжаты - таможенный документ 
кеден құқығы, кедендік құқық - право таможенное 
кеден құны - таможенная стоимость 
кеден қызметкері - работник таможни 
кеден қызметі - таможенная служба 
кеден мағлұмдамасы, кедендік мағлұмдама - 
таможенная декларация 

кеден мағлұмдамасын тексеру - проверка таможенной 
декларации 

кеден мекемесі - учреждение таможенное 
кеден мөлшерлемесі, кедендік мөлшерлеме - ставка 
таможенная 

кеден нұсқаулықтары - инструкции таможенные 
кеден одағы - таможенный союз 
кеден одағын құру - создание таможенного союза 
кеден операциялары - операции таможенные 
кеден органдары лауазымды адамдарының 
жауапкершілігі - ответственность должностных лиц 
таможенных органов 

кеден рəсімі - таможенная процедура 
кеден рəсімін ықшамдау - упрощение таможенной 
процедуры 

кеден режимі - таможенный режим 
кеден ресімдемелерінен тазарту - очистка от 
таможенных формальностей 

кеден ресімдеуі - оформление таможенное 
кеден ресімдеуі жөніндегі маман - специалист по 
таможенному оформлению 

кеден ресімдеуін жүргізу тілі - язык производства 
таможенного оформления 

кеден ресімділігі - формальности таможенные 
кеден салығын салу - обложение таможенное 
кеден салықтары - таможенные налоги 
кеден салықтарынан босатылған - зона, свободная от 
таможенного обложения 

кеден статистикасы - статистика таможенная 
кеден тазартпасы, кедендік тазалау - таможенная 
очистка 

Кеден тарифтерін жариялау жөніндегі халықаралық 
одақ - Международный союз по публикации 
таможенных тарифов 

кеден тарифтерінің өсуі - увеличение таможенных 
тарифов 

кеден тарифі - таможенный тариф 
кеден тарифі мөлшерлемелерінің өсуі - увеличение 
ставок таможенного тарифа 

кеден тарифінің байланыстырылған мөлшерлемелері 
- связанные ставки таможенного тарифа 

кеден тарифінің мөлшерлемесі - ставка таможенного 
тарифа 

кеден тексермесі, кеден тексермелеуі - таможенный 
досмотр 

кеден телімі, кедендік телім - таможенный участок
кеден төлемдері - таможенные платежи 
кеден төлемдерін мəулеттік төлеу, кеден төлемдерін 
бөліктеп төлеу, кеден төлемдерін төлеу мұрсатанасы 
- рассрочка уплаты таможенных платежей 

кеден төлемдерін төлеу мерзімі - срок уплаты 
таможенных платежей 

кеден төлемдерін төлеу мерзімін ұзарту жəне мəулет 
беру - отсрочка и рассрочка уплаты таможенных 
платежей 

кеден төлемдерін төлеуден жалтару - уклонение от 
уплаты таможенных платежей 

кеден төлемдерінің төленуін қамтамасыз ету - 
обеспечение уплаты таможенных платежей 

кеден төлемі - платеж таможенный 
кеден транзитінің рəсімі - процедура таможенного 
транзита 

кеден түбіртегі - таможенная квитанция
кеден уəкілі - таможенный уполномоченый 
кеден фактурасы - таможенная фактура 
кеден шекарасы, кедендік шекара - таможенная 
граница 

Кеден ынтымақтастығы кеңесі - Совет таможенного 
сотрудничества (СТС)

кеден ісі - таможенное дело 
кеден ісі жөніндегі заңнама - законодательство по 
таможенному делу 

кеден ісі туралы заңнама - законодательство о 
таможенном деле 

кеден-банк бақылауының есеп карточкасы - учетная 
карточка таможенно-банковского контроля 

кеден-валюталық ереже - таможенно-валютное 
правило 

кеден-валюталық өкім - таможенно-валютное 
предписание 

кедендік аймақ - зона таможенная 
кедендік алымдар, кеден алымдары - таможенные 
сборы

кедендік артықшылық - привилегия таможенная 
кедендік əкетімге рұқсат - разрешение на таможенный 
вывоз

кедендік бағалау - таможенная оценка 
кедендік баж алымдарының мөлшерлемесіндегі 
айырмашылыктар - различия в ставках таможенных 
пошлин 

кедендік баж жəне басқа алымдар - таможенные 
пошлины и другие сборы

кедендік баж салығынан тазарту - очистка от 
таможенных пошлин 
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кедендік баждың көтерілуі - повышение таможенных 
пошлин 

кедендік бақылау ережелері - правила таможенного 
контроля 

кедендік бекет - пункт таможенный 
“Кедендік жəне басқа алымдар” атты бөлек айлық 
шот - отдельный месячный счет “Таможенные и 
другие сборы”

кедендік жүк - таможенный груз 
кедендік қамтамасыз етуді тану - признание 
таможенного обеспечения 

кедендік құқық бұзушылық - правонарушение 
таможенное 

кедендік құн - стоимость таможенная 
кедендік құн мағлұмдамасы - декларация таможенной 
стоимости 

кедендік құнды анықтау - определение таможенной 
стоимости 

кедендік ресімдеу үшін алым, кедендік ресімдеме 
үшін алым - сборы за таможенное оформление 

кедендік ресімдеуді жүргізу тəртібі - порядок 
производства таможенного оформления 

кедендік ресімдеудің оңайлатылған тəртібі - 
упрощенный порядок таможенного оформления 

кедендік саясат реформасы - реформа таможенной 
политики 

кедендік тазалау туралы куəлік - свидетельство о 
таможенной очистке 

кедендік тарифтер туралы келіссөз - переговоры о 
таможенных тарифах 

кедендік тəртіптеме, кеден тəртіптемесі - режим 
таможенный 

кедендік тексермелеу аймағы - зона таможенного 
досмотра

кедендік тексермелеуден бос (азат) - свободный от 
таможенного досмотра 

кедендік тексермелеуден босату - освобождение от 
таможенного досмотра 

кедендік тексермелеуден өту - прохожденние 
таможенного досмотра 

кедендік тексеру - проверка таможенная 
кедендік төлемді бюджетке аудару - перечисление 
таможенных платежей в бюджет 

кедендік транзит - транзит таможенный 
кедендік-валюталық ережелер - правила таможенно-
валютные 

кедендік-тарифтік реттеу - регулирование таможенно-
тарифное 

кеденнен өткізгені үшін төленетін алым - сбор за 
растаможивание 

кеденнің кіріс ордері - таможенный приходный ордер 
кеденнің мөрлеуі (мөрлеп бекітуі) - опечатывание 
таможней

кеденші - таможенник
кедергі - преграда, препятствие
кедергілерді еңсеру - преодолевание препятствия 
кедергілерді жою - устранение препятствий 
кез келген жағдайда - при любых обстоятельствах 

“кез келген түрінде қабылдаймын” - “приму в любом 
виде” 

кездейсоқ адасу теориясы - теория случайных 
блужданий 

кездейсоқ банкнот - случайная банкнота 
кездейсоқ қатер - случайный риск 
кездейсоқ пайда - случайная прибыль 
кездейсоқ табыс - случайный доход, случайный 
заработок

кездейсоқ үдеріс - случайный процесс 
кездейсоқ шығыс - случайные расходы 
кездейсоқтық - случайность 
кездесу - встреча 
кезек - очередь 
кезек бойынша - по очереди 
кезек күттірмейтін міндеттер - неотложные задачи 
кезек сақтау - соблюдение очереди 
кезек тəртібімен - в порядке очереди 
кезектен тыс - внеочередной
кезектен тыс демалыс - отпуск внеочередной 
кезектен тыс жиналыс - собрание внеочередное 
кезектен тыс отырыс - заседание внеочередное
кезектен тыс өтеу - погашение внеочередное 
кезектен тыс сессия - сессия внеочередная 
кезектен тыс тексеру - внеочередная проверка 
кезекті жарна - очередной взнос 
кезекті жарна төленді - очередной взнос уплачен 
кезекті жарнаны талап ету - требование очередного 
взноса 

кезекті жарнаны төлеу - выплата очередного взноса 
кезекті ипотекалық жарна - очередной ипотечный 
взнос 

кезекті міндет - задача очередная 
кезекті отырыс - заседание очередное 
кезекті сақтандыру жарнасы - очередной страховой 
взнос 

кезекті сапар - визит очередной 
кезекті сессия - сессия очередная 
кезекті төлем - очередной платеж 
кезекті транш - транш очередной 
кезектілік - очередность 
кезектілік разряды - разряд очередности 
кезектілік реті - порядок очередности 
кезектілік ретімен - в порядке очередности 
кезекші байланысшы - дежурный связист
кезекші, күзетші; ұдайы қолданылатын - вахтер, 
дежурный

кезекшілік əдіс - вахтовый метод 
кезең аяғындағы қалдық - остаток на конец периода 
кезең аяғындағы төлем - платеж в конце периода 
кезең басындағы қалдық - остаток на начало периода 
кезең басындағы төлем - платеж в начале периода 
кезең бойында - в течение периода 
кезең хронологиясы - хронология цикла 
кезең ішінде, кезеңде - за период 
кезең, кез - этап, период 
кезеңдегі таза өзара қарыз алысу - чистые 
заимствования за период 
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кезеңді есепке алмай - без учета периода
кезеңдік акциялар - циклические акции 
кезеңдік бағалы қағаздар, циклдік бағалы қағаздар - 
циклические ценные бумаги 

кезеңдік бюджет, айналсоқпа бюджет - циклический 
бюджет 

кезеңдік жөнелтім - циклическое отправление 
кезеңдік зерттеу - обследование периодическое 
кезеңдік қаржылық жоспарлау - циклическое 
финансовое планирование 

кезеңдік өрлеу - подъем циклический 
кезеңдік өткізбе (жазба) - циклическая проводка 
кезеңдік сипат - характер циклический 
кезеңдік төлемдер жоспары - план периодических 
выплат 

кезеңдік үдеріс - процесс циклический 
кезеңділік - цикличность 
кезең-кезеңмен бөлу - распределение поэтапное 
кезеңнің ұзақтығы - продолжительность периода 
кейін - после
кейінге қалдыра беру - откладывание в долгий ящик 
кейінге қалдыру - отлагательство
кейінге қалдыру күні - день отсрочки 
кейінге қалдыру туралы өтініш - ходатайство об 
отсрочке 

кейінге қалдырылған - отложенный 
кейінге қалдырылған акциялар - отложенные акции 
кейінге қалдырылған дивиденд - дивиденд 
отсроченное 

кейінге қалдырылған кредит - отложенный кредит 
кейінге қалдырылған қор - отложенный фонд 
кейінге қалдырылған салық - отложенный налог 
кейінге қалдырылған салық салу - налогообложение 
отложенное 

кейінге қалдырылған салықтарды төлеу - уплата 
отложенных налогов 

кейінге қалдырылған сату - отложенная продажа 
кейінге қалдырылған сұраныс - отложенный спрос 
кейінге қалдырылған төлем - платеж отложенный 
кейінге қалдырылған шығыс - отложенные расходы 
кейінге сақтау, қалдыру - зарезервировать 
кейінгі акцепт, кейінгі ризалық - последующий   
акцепт 

кейінгі аудит - последующий аудит, постаудит
кейінгі бақылау бөлімі - отдел последующего контроля 
кейінгі инвестициялар - последующие инвестиции 
кейінгі ипотека - последующая ипотека 
кейінгі кепілзат - последующий залог 
кейінгі кепілхат - последующая закладная 
кейінгі күнмен белгі соғу - помечать задним числом 
кейінгі күнмен белгілеу - датировать задним числом 
кейінгі күнмен белгілеу (көрсету) - датирование задним 
числом 

кейінгі мемлекеттік қаржы бақылауы - последующий 
государственный финансовый контроль 

кейінгі мүліктік құқық - последующее имущественное 
право 

кейінгі өткізбе (жазба) - последующая проводка 

кейінгі төлем - последующий платеж 
кейінгі тізім - последующий список 
кейінгі ұстаушы, кейінгі ие - последующий держатель 
кейінгі эмиссия - последующая эмиссия 
кейіннен сатып алу туралы ескертпе - оговорка о 
последующих приобретениях 

кейініректегі кепілзаттық құқық - позднее залоговое 
право 

келбет - облик
келген жері, тұрған жері, тұрақтаған мекені - 
местопребывание 

келген пошта - входящая пошта
келебе, орауыш - бобина
келелі мəселе, проблема - проблема
келеңсіз ипотекалық міндеттеме - негативное 
ипотечное обязательство 

келеңсіз леверидж - леверидж негативный 
келеңсіз міндеттеме - негативное обязательство 
келеңсіз растама - негативное подтверждение 
келептеу - перемотка 
келермендер ағыны - поток посетителей 
келесі - следующий
келесі, кейінгі - последующий 
келесі айдың аяғында есеп айырысу - расчет на конец 
следующего месяца 

келесі айдың соңы (биржада) - конец следующего 
месяца 

келесі жылға арналған жоспар - план на следующий 
год 

келешегі жоқ - неперспективный 
келешегі жоқтық - бесперспективность
келешек, болашақ - перспектива 
келешекке арналған жоспар - план перспективный 
келешекте - в перспективе 
келешектегі даму - перспективные развития
келтіру, қорытындысын шығару - подводить 
келтірілген залалдың орнын толтыру - покрытие 
понесенных убытков 

келтірілген зиян - причиненный ущерб, причиненный 
вред

келтірілген зиян үшін қуыным - иск за причиненный 
ущерб 

келтірілген зиянды өтеу - возмещение причиненного 
вреда

келтірілген зиянның орнын толтыру, келтірілген 
зиянды қалпына келтіру - восстановление 
причиненного вреда

келтірінді құн - приведенная стоимость 
келтірінді шығын - приведенные затраты 
келу - прибытие
келу құжаты - въездной документ
келу құрамы - явочный состав 
келу парағы - явочный лист 
келу парақшасы - листок прибытия
келу тəртібі - явочный порядок 
келу, көріну, қатысу - явка 
келуші, келермен - посетитель
келушілер кітабы - книга посетителей 
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келушілерге қызмет көрсету - обслуживание 
посетителей 

келушілерді тіркеу - регистрация посетителей 
келушілердің қаптауы - наплыв посетителей 
келуі туралы хабарлама - уведомление о прибытии 
келіп-кеткендік, келу-кету - прибытие-выбытие 
келіскен - согласны 
келіспеушілік - несогласие 
келіспеушілікті асырып көрсету - преувеличение 
разногласий 

келіспеушілікті бітістіру, алауыздықты бітістіру - 
улаживание разногласий 

келіспеушілікті еңсеру - преодолевание разногласия 
келіспеушілікті жою - устранение разногласий 
келіспеушілікті реттеу - урегулирование разногласий 
келіссөз - переговоры 
келіссөз арқылы шешу - решение путем переговоров 
келіссөз барысында - в ходе переговоров 
келіссөз жүргізу - вести переговоры, проведение 
переговоров

келіссөз тактикасы - тактика переговоров 
келіссөз хаттамасы - протокол переговоров 
“келіссөз шартымен” - “при условии переговоров” 
келіссөзге қатысудан бас тарту - отказ от участия в 
переговорах 

келіссөзге қатысушы - участник переговоров 
келіссөзге шақыру - приглашение к переговорам 
келіссөздер тақырыбы - предмет переговоров 
келіссөзді тоқтата тұру - приостановка переговоров 
келіссөзді тоқтату - прекращение переговоров 
келіссөздің аяқталуы - завершение переговоров 
келіссөздің нəтижесі - исход переговоров 
келіссөздің сəтсіздігі - провал переговоров 
келістіруші комиссия - согласительная комиссия 
келістіруші хаттама - протокол согласительный 
келістіруші, жарастырушы - согласительный 
келісу, келісім беру - согласие, согласование
келісу парағы - лист согласования
келісілген - согласованный 
келісілген ақша, шарттық ақша - деньги договорные 
келісілген баға - согласованная цена 
келісілген бағадан шегіну - отступление от 
согласованных цен 

келісілген бағам - согласованный курс 
келісілген жоспар - план согласованный 
келісілген кепілдеме - рекомендация согласованная 
келісілген мəтін - текст согласованный 
келісілген мораторий - мораторий согласованный 
келісілген міндеттеме - обязательство согласованное 
келісілген облигация - облигация согласованная 
келісілген өткізім - согласованный сбыт 
келісілген пайыздық мөлшерлеме - согласованная 
процентная ставка 

келісілген сома - согласованная сумма 
келісілген сөйлесу тілі, келісілген қарым-қатынас 
тілі - согласованный язык общения

келісілген тармақ - пункт согласованный 
келісілген тепе-теңдік - паритет согласованный 

келісілген төлем мерзімі - согласованный срок платежа 
келісілген ұсыныс - согласованное предложение 
келісілген шегерім - скидка согласованная 
келісілген шешім - согласованное решение 
келісілген іс-қимыл - согласованные действия 
келісілген экономика - согласованная экономика 
келісілген экономика теориясы - теория согласованной 
экономики 

келісілгендік - согласованность
келісілмеген - несогласованный 
келісілмеген облигациялар - несогласованные 
облигации 

келісілмегендік - несогласованность 
келісім - соглашение 
келісім алуға жолдау, келісуге жіберу - направить на 
согласование

келісім белгісі - гриф согласования
келісім беру - давать согласие 
келісім бойынша міндеттемелер - обязательства по 
соглашению 

келісім бойынша сенім қоры - траст по соглашению 
келісім бойынша төлеу жолымен сатып алу - покупка 
с оплатой по соглашению 

келісім ережелері - положения соглашения 
келісім жасасу - заключение соглашения 
келісім жасасуға арналған алғы шарт - предпосылка 
для заключения соглашения 

келісім жобасы - проект соглашения 
келісім комиссиясы, келістіру комиссиясы - комиссия 
согласительная

келісім негізі - основа соглашения 
келісім тақырыбы; келісім мəні - предмет соглашения 
келісім туралы меморандум - меморандум о 
соглашении 

келісімге келу - приход к согласию 
келісімге қол қою - парафировать соглашение, 
подписание соглашения

келісімге сəйкес - в соответствии с соглашением 
келісімді баға, келісілген баға, уағдалы баға - цена 
условленная 

келісімді бекіту - ратификация соглашения 
келісімді бұзу - расторжение соглашения 
келісімді жаңарту - возобновление соглашения 
келісімді қайта қарау - пересмотр соглашения 
келісімді орындамау - невыполнение соглашения 
келісімді орындау - выполнение соглашения 
келісімді орындаудан бас тарту - отказ от выполнения 
соглашения 

келісімді сақтамау - несоблюдение соглашения 
келісімді сапар - рейс чартерный 
келісімді түпкілікті ресімдеу - окончательно оформить 
соглашение 

келісімді ұзарту - продлевание соглашения 
келісіммен немесе мақұлдаумен қайтарып алынатын 
сенім қоры - отзывный с согласия или одобрения 
траст 

келісімнен бас тарту - отказ от соглашения 
келісімнің бұзылуы - нарушение соглашения 
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келісімнің күші жойылатыны туралы хабарлама - 
уведомление об аннулировании соглашения 

келісімнің күшіне енген күні - дата вступления в силу 
соглашения 

келісімнің қолданылу мерзімінің өтуі - истечение 
срока действия соглашения 

келісімнің мақсаты - цель соглашения 
келісімнің сақталуы - соблюдение соглашения 
келісімнің тармағы - пункт соглашения 
келісімшарт, өзара шарт - контракт 
келісімшарт айы - месяц контрактный 
келісімшарт алдындағы пысықтау - проработка 
предконтрактная 

келісімшарт бабы - статья контракта 
келісімшарт бабының тұжырымы - формулировка 
статьи контракта 

келісімшарт бағасы - цена контракта (контрактная) 
келісімшарт базасы - база контракта
келісімшарт белгісі - признак контракта 
келісімшарт бланкі - бланк контракта 
келісімшарт бойынша айыпақы (тұрақсыздық 
айыбы) - неустойка по контракту 

келісімшарт бойынша басымдық, келісімшарттағы 
басымдық - приоритет конвенционный 

келісімшарт бойынша борыш - долг по контракту 
келісімшарт бойынша есеп айырысу - расчеты по 
контракту 

келісімшарт бойынша жауапкершілікті шектеу - 
ограничение ответственности по контракту 

келісімшарт бойынша жеткізілім - поставка по 
контракту 

келісімшарт бойынша кінəрат-талап - претензия по 
контракту 

келісімшарт бойынша қаржы бөлу - ассигнования 
контрактные 

келісімшарт бойынша қорлардың жай-күйі туралы 
есептеме - отчет о состоянии фондов по контракту 

келісімшарт бойынша құқық - право по контракту 
келісімшарт бойынша қызмет - служба по контракту 
келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындамау - 
невыполнение обязательств по контракту 

келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалуын 
кідірту - приостановка выполнения обязательств по 
контракту 

келісімшарт бойынша міндеттемелердің тоқтатылуы 
- прекращение обязательств по контракту 

келісімшарт бойынша орындалатын жұмыс - работа 
по контракту 

келісімшарт бойынша орындалмаған міндеттеме - 
невыполненное обязательство по контракту 

келісімшарт бойынша сатып алушы - покупатель по 
контракту 

келісімшарт бойынша төлем - платежи по контракту 
келісімшарт бойынша төлемақы - выплата по 
контракту 

келісімшарт бойынша уағдаластық - договоренность 
по контракту 

келісімшарт бойынша фактура - фактура по контракту 

келісімшарт бойынша хат жазысу - переписка по 
контракту 

келісімшарт бойынша шығыс - расходы по контракту 
келісімшарт бөлігі - часть контракта 
келісімшарт бөлімі - отдел контрактов 
келісімшарт валютасы - валюта контракта 
келісімшарт ережесінің бұзылуы - нарушение 
положения контракта 

келісімшарт есебіне - в счет контракта 
келісімшарт жасасылған күн - дата совершения 
контракта 

келісімшарт жауапкершілігі, келісімшарттық 
жауапкершілік - ответственность контрактная 

келісімшарт жобасы - проект контракта 
келісімшарт жөніндегі дау-дамай - спор по контракту 
келісімшарт жөніндегі іс-шаралар - мероприятия по 
контракту 

келісімшарт көшірмесі - копия контракта 
келісімшарт күшінің біткен күні - дата прекращения 
действия контракта 

келісімшарт құны - стоимость контракта (контрактная) 
келісімшарт лимиті - лимит контрактов 
келісімшарт мəні - сущность контракта 
келісімшарт мөлшері мен құны - размер и стоимость 
контракта 

келісімшарт міндеттемелері - обязательства 
контрактные 

келісімшарт міндеттемелерін орындамағаны 
үшін қолданылатын ықпалшаралар - санкции за 
невыполнение контрактных обязательств 

келісімшарт міндеттемелерін орындамау - 
невыполнение контрактных обязательств 

келісімшарт нарығы - рынок контракта 
келісімшарт негізі - основа контракта 
келісімшарт негізінде - на базе контракта 
келісімшарт нөмірі - номер контракта 
келісімшарт параграфы - параграф контракта 
келісімшарт парағы - лист контрактный 
келісімшарт сатушы - продавец контракта 
келісімшарт сомасы - сумма контракта 
келісімшарт сыңайлы - квазиконтракт 
келісімшарт тақырыбы - предмет контракта 
келісімшарт талаптары - условия контракта 
келісімшарт талаптары бойынша - по условиям 
контракта 

келісімшарт талаптары бұзылған несие - ссуды с 
нарушением условий контракта 

келісімшарт талаптарын бұзғаны үшін айыппұл - 
штраф за нарушение условий контракта 

келісімшарт талаптарын бұзу - нарушение условий 
контракта 

келісімшарт талаптарын орындау - выполнение 
условий контракта 

келісімшарт талаптарын сақтамау - несоблюдение 
условий контракта 

келісімшарт талаптарын талқылау - обсуждение 
условий контракта 
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келісімшарт талаптарына сай келмеу - несоответствие 
условиям контракта 

келісімшарт талаптарына сай келу - соответстие 
условиям контракта, отвечать условиям контракта

келісімшарт талаптарына сəйкес - в соответствии с 
условиями контракта 

келісімшарт талаптарынан ауытқу - отступление от 
условий контракта 

келісімшарт тармағы - пункт контракта 
келісімшарт факторингі - факторинг конвенционный 
келісімшарт шеңберіндегі төлем - платежи в рамках 
контракта 

келісімшарт шотына аудару, келісімшарт есебіне 
аудару - перевод в счет контракта 

келісімшартқа алдын ала қол қою - парафирование 
контракта 

келісімшартқа қол қойылған күн - дата подписания 
контракта 

келісімшартқа қол қою - подписание контракта, 
подписать контракт

келісімшартқа қол қою кезіндегі төлем - платеж при 
подписании контракта 

келісімшартқа қосымша - приложение к контракту 
келісімшартқа орай, келісімшартқа сəйкес - согласно 
контракту 

келісімшартқа салық салу - обложение контракта 
налогом 

келісімшартқа салынатын салық - налог на контракт 
келісімшартқа тармақ қосу - включение пункта в 
контракт 

келісімшартқа толықтырма - дополнение к контракту 
келісімшартқа түзету енгізу - поправка к контракту 
келісімшарттағы тұрлаусыздық - неопределенность в 
контракте 

келісімшарттан бас тарту - отказ от контракта 
келісімшарттар жасасу тəжірибесі - практика 
заключения контрактов 

келісімшарттар жүйесі - система контрактов 
келісімшарттарды орналастыру - размещение 
контрактов 

келісімшартты бекіту - утверждение контракта 
келісімшартты бұзу - расторжение контракта 
келісімшартты бұзу күні - дата расторжения контракта 
келісімшартты дайындау - подготовка контракта 
келісімшартты жаңарту - новация контракта 
келісімшартты жаңғырту - возобновление контракта 
келісімшартты жою - ликвидировать контракт, 
ликвидация контракта 

келісімшартты күні бұрын бұзу, келісімшарттың 
күні бұрын бұзылуы - заблаговременное нарушение 
контракта 

келісімшартты қайта қарау - пересмотр контракта 
келісімшартты қайта табыстау - переуступка 
контракта 

келісімшартты қаржыландыру - финансирование 
контракта 

келісімшартты орындамағаны үшін айыппұл - штраф 
за неисполнение контракта 

келісімшартты орындамау - невыполнение контракта, 
неисполнение контракта

келісімшартты орындау - выполнение контракта, 
приведение контракта в исполнение

келісімшартты орындау кепілдігі - гарантия 
выполнения контракта 

келісімшартты орындаудағы кідіріс - задержка в 
исполнении контракта 

келісімшартты орындаудан немесе борышты өтеуден 
бас тарту - отказ от выполнения контракта или 
погашения долга 

келісімшартты растау - подтверждение контракта 
келісімшартты сатып алушы - покупатель контракта 
келісімшартты табыстау - передача контракта 
келісімшарттық айыппұл - штраф конвенционный 
келісімшарттық баға - контрактная цена 
келісімшарттық баж - пошлина конвенсионная 
келісімшарттық жағымсыз мүдде - отрицательный 
контрактный интерес 

келісімшарттық жауапкершілік - контрактная 
ответственность 

келісімшарттық жинақ ақша - сбережения 
контрактные 

келісімшарттық жинақ ақша салушы - контрактный 
сберегатель 

келісімшарттық жоба - проект контрактный 
келісімшарттық инвестициялық жоспар - 
контрактный инвестиционный план 

келісімшарттық кепілдік - контрактная гарантия 
келісімшарттық қарым-қатынас - отношения 
контрактные 

келісімшарттық мəмілелерді іске асыру - реализация 
контрактных сделок 

келісімшарттық мəн-жайлар - контрактные 
обстоятельства 

келісімшарттық меншік - собственность контрактная 
келісімшарттық мөлшерлеме - ставка конрактная 
келісімшарттық мүдде - интерес контрактный 
келісімшарттық салымшы - контрактный вкладчик 
келісімшарттық тариф, конвенциялық тариф - тариф 
конвенционный 

келісімшарттық тұрлаулы баға, келісімшарттық 
кесімді баға - контрактная твердая цена 

келісімшарттық хабарлама - уведомление контрактное 
келісімшарттық шектеу - контрактное ограничение 
келісімшарттық шот - контрактный счет 
келісімшарттың аяқталуы - завершение контракта 
келісімшарттың бұзылғаны туралы ескерту - 
предупреждение о нарушении контракта 

келісімшарттың бұзылуы - нарушение контракта 
келісімшарттың иесі - владелец контракта 
келісімшарттың кейбір талаптарының бұзылуы - 
нарушение некоторых условий контракта 

келісімшарттың көліктік шарттары - транспортное 
условие контракта 

келісімшарттың күшін жою - отмена контракта, 
кассирование контракта 
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келісімшарттың күшін жою құқығы - право 
аннулирования контракта 

келісімшарттың күшін жою туралы хабарлама - 
извещение об аннулировании контракта 

келісімшарттың күшіне енген күні - дата вступления в 
силу контракта 

келісімшарттың қозғалысын тоқтату - прекращение 
движения контракта 

келісімшарттың қолданылмайтындығы - 
недействительность контракта 

келісімшарттың қолданылу мерзімі - срок действия 
контракта 

келісімшарттың қолданылу мерзімінің өтуі - 
истечение срока действия контракта 

келісімшарттың қолданылуын тоқтату - прекращение 
действия контракта 

келісімшарттың мəтіні - текст контракта 
келісімшарттың орындалу барысы - ход выполнения 
контракта 

келісімшарттың орындалу барысы туралы есептеме - 
отчет о ходе выполнения контракта 

келісімшарттың орындалуы - исполнение контракта 
келісімшарттың түсіндірмесі - толкование контракта 
келісімін беру - заручиться согласием 
кем есепке түзету енгізу - поправка на недоучет 
кем есептеу, кемдік - недочет 
кем жиналу, жетімсіздік - недобор 
кем орындаушылық - недовыполнение 
кем өлшем - недовес, обвес, обмер, недомер 
кем төлеу - недоплата 
кем тұтыну теориясы - теория недопотребления 
кем шығу, жетіспеушілік, кемесеп, кем есептеу - 
недочет 

кем шыққаны үшін жауапкершілік - ответственность 
за недостачу 

кеме жолы - фарватер
кеме қатынасы - судоходство
кеме тасымалы шоты, кірепұл шоты - фрахтовый  
счет

кемел субститут - совершенный субститут 
кемел экономика - экономика зрелая 
кемелділік - зрелость 
кемсітпе баға белгілеу - установление 
дискриминационных цен 

кемсіту шаралары - меры дискриминационные 
кемсітушілік - дискриминация
кемсітушілік баға - цена дискриминационная 
кемсітушілік баға белгілеу - дискриминационное 
ценообразование 

кемсітушілік практика - практика дискриминационная 
кему, азаю - убыль 
кемшіліктерді жою - устранение недостатков 
кемшілікті жою - изжить недостатки 
кемшін, кемістік - изъян 
кемімел коэффициенті - коэффициент регрессии 
кемімел табыстылық шегі - точка убывающей 
доходности 

кемімелі - регрессивный 

кемімелі еңбек өнімділігі заңы - закон убывающей 
производительности труда 

кемімелі қайтарым заңы - закон убывающей отдачи 
кемімелі қалдық тозымпұлы - амортизация 
уменьшающегося остатка

кемімелі мөлшерлеме - регрессивные ставки 
кемімелі пайдалылық заңы - закон убывающей 
полезности 

кемімелі салық - регрессивный налог
кемімелі салық мөлшерлемесі, салықтың кемімелі 
мөлшерлемесі - регрессивная налоговая ставка 

кемімелі салық салу - регрессивное налогообложение, 
регрессивное обложение

кемімелі табыстылық заңы - закон убывающей 
доходности 

кемімелі табыстылық теориясы - теория убывающей 
доходности 

кемімелі тозымпұл жарнасы - регрессивные 
амортизационные отчисления 

кемімелі факторинг - факторинг регрессивный 
кемімелі шекті пайдалылық заңы - закон убывающей 
предельной полезности 

кеміту, кемітіп көрсету - преуменьшение 
кемітілген салық мөлшерлемесі - редуцированные 
налоговые ставки 

кемітілген шығыс, кемітіңкі шығыс - расход 
заниженный 

кемітіңкі баға - цена заниженная 
кенет тексеріс негізінде банкті қадағалап тексеру 

- надзорная проверка банка на основе внезапной 
ревизии 

кенеттен тексеру - внезапная проверка 
кең ауқымды міндет - задача крупномасштабная 
кең ашылым - широкое открытие 
кең баға, ауқымы кең баға - широкие цены 
кең нарық, ауқымды нарық - широкий рынок 
кеңейту, ұлғайту - расширение 
кеңейтілген қаржыландыру туралы келісім - 
соглашение о расширенном финансировании 

кеңейтілген несиелендіру - расширенное кредитование 
кеңес - совет 
кеңес беру - давать совет, консультация
кеңес беру бөлімі - отдел консультаций 
кеңес беру құқығымен реттеу - регулирование с 
совещательным правом 

кеңес беру қызметтерін көрсету - услуги 
консультационные 

кеңес беру қызметтерін көрсету нарығы, 
сабағатшылық қызметтерін көрсету нарығы - 
рынок консультационных услуг 

кеңес беру қызметі, кеңесшілік қызмет - деятельность 
консультационная 

кеңес беру нарығы - рынок консалтинговый 
кеңес беру органы - орган консультативный 
кеңес беру орталығы - центр консультационный 
кеңес беру фирмасы, сабағаттық фирма - фирма 
консультационная 

кеңес мүшесі - член совета 
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кеңес отырысы - заседание совета 
кеңестің хаттамасына сəйкес - в соответствии с 
протоколом совещания 

кеңесу, ақылдасу, мəжіліс құру - совещание, заседать
кеңесші дауыс - совещательный голос
кеңесші дауыспен - с совещательным голосом 
кеңесші орган - орган совещательный 
кеңесші ретінде - в качестве консультанта 
кеңесші, ақылшы - консультант, советник
кеңсе - офис, контора, канцелярия
кеңсе жабдығы, кеңсенің керек-жарағы - канцелярская 
принадлежность 

кеңсе жабдықтары - принадлежности канцелярские 
кеңсе жұмысы - работа канцелярская 
кеңсе қызметкерлері - персонал конторский 
кеңсе қызметкері - работник канцелярский, служащий 
канцелярский, работник конторский

кеңсе тауарлары - канцелярские товары 
кеңсе тілі - слог канцелярский
кеңсе шығысы - расходы канцелярские 
кеңселік сырғытпа жауап - канцелярская отписка 
кеңсеші (кеңсе қызметкері) - канцелярист 
кеңсешілдік - канцеляризм, канцелярщина
кеңшілік жасалмайтын - непереуступаемый 
кеңшілік жасалмайтын меншік құқығы - 
непереуступаемое право собственности 

кеңістік - пространство
кеңістіктік арбитраж - пространственный арбитраж 
кеңістіктік валюталық арбитраж - пространственный 
валютный арбитраж 

кепіл беру, кепілзат беру - предоставление залога 
кепіл заты, кепілге салынатын зат - предмет залога 
кепіл құны - стоимость залога 
кепіл ретінде қабылдау - принимать в качестве      
залога 

кепіл сертификатын жарамсыз деп жариялау - 
объявлять недействительным залоговый сертификат 

кепіл сертификатының сақтық қоры - резервный 
фонд залогового сертификата 

кепіл; кепілдік; кепілзат - залог 
кепілақша беру - давать задаток 
кепілақша бойынша реттелмелі мөлшерлеме - 
регулируемая ставка по закладной 

кепілақша салу - внесение задатка, внести задаток
кепілақша сомасы - сумма задатка 
кепілақша түрінде беру - в виде задаток 
кепілақша‚ қардар - задаток 
кепілақшаны қайтару - возвращение задатка 
кепілақы төлеу - выплата залога 
кепілге ақша алушы - получатель денег под залог 
кепілге бағалы қағаздар беру - предоставление ценных 
бумаг в залог 

кепілге беру - отдавать в залог, отдача в залог
кепілге беру тəртібі - порядок передачи в залог 
кепілге қайта салу - перезакладывание 
кепілге қайталап беру - повторно отдавать в залог 
кепілге қарыз алушы - получатель займа под залог 
кепілге қарыз беруші - заимодавец под залог 

кепілге қойылған жылжымайтын мүлік - 
недвижимость заложенная 

кепілге қойылмаған - незаложенный 
кепілге өткізу - сдача в залог 
кепілге салу - закладывать в залог, заложить, 
закладывать

кепілге салушы, кепілгер - закладчик 
кепілге салынатын бағалы қағаздар - закладные 
ценные бумаги 

кепілге салынбаған активтер - активы незаложенные 
кепілге салынбаған мүлік - имущество незаложенное 
кепілге салынған - заложенный 
кепілге салынған активтер - заложенные активы 
кепілге салынған бағалы қағаздар - заложенные 
ценные бумаги 

кепілге салынған вексель - заложенный вексель 
кепілге салынған жылжымайтын мүлік - заложенная 
недвижимость 

кепілге салынған құндылықтар - ценности 
заложенные 

кепілге салынған меншік кепілімен берілетін кредит - 
кредит под заложенную собственность 

кепілге салынған мүлік - имущество заложенное 
кепілге салынған мүлікке құқығы болу - иметь право 
на заложенное имущество 

кепілге салынған мүлікті иеліктен шығару жөніндегі 
заңи рəсім - юридическая процедура по отчуждению 
заложенного имущества 

кепілге салынған мүлікті өтеуін төлеп алу құқығы - 
право выкупа заложенного имущества 

кепілге салынған мүлікті өткізу - реализация 
заложенного имущества 

кепілге салынған мүліктің өтеуін төлеп алу 
құқығынан айрылу - потеря права выкупа 
заложенного имущества 

кепілге салынған несие - заложенная ссуда 
кепілге салынған облигация - заложенная облигация 
кепілге салынған тауар - товар заложенный 
кепілге салынған тратта - заложенная тратта 
кепілге салынған шоттар - заложенный счет 
кепілге салыну - быть в залоге 
кепілге табыстау - передача в залог 
кепілгер, кепілдік беруші, - гарант, поручитель
кепілгер болу - быть поручителем, выступление 
гарантом, поручаться, ручаться

кепілгер мемлекет - государство-гарант 
кепілгер міндеттемесінің шегі - предел обязательства 
гаранта 

кепілгер ретінде - в качестве поручителя 
кепілгер ретінде əрекет ету - действовать в качестве 
поручителя 

кепілгер-банк - банк-гарант 
кепілгердің жауапкершілігі - ответственность 
поручителя 

кепілгердің құқыққа қабілеттілігі - правоспособность 
гаранта 

кепілгердің принципалға қойған талабы - требование 
гаранта к принципалу 
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кепілгер-компания - компания-гарант 
кепілгер-консорциум - консорциум-гарант 
кепілгерлік - порука, поручительный, ручательство, 
поручительство

кепілгерлік беру - давать поручительство 
кепілгерлік пен кредитті сақтандыру - страхование 
поручительства и кредита 

кепілгерлік туралы куəлік - свидетельство о 
поручительстве 

кепілгерлік туралы шарт - договор о поручительстве 
кепілгерлік шарты - договор поручительства 
кепілгерлікті қамтамасыз ету - обеспечивать 
поручительство 

кепілгерліктің тоқтатылуы - прекращение 
поручительства 

кепілдеме; ұсыныс - рекомендация 
кепілдеме беру - представление рекомендации 
кепілдеме берілген баға - рекомендованная цена 
кепілдеме берілген күрделі жұмсалым - 
рекомендованные капиталовложения 

кепілдеме хат, ұсыным хат - рекомендательное письмо 
кепілдемелік келісімшарт - контракт гарантийный 
кепілдемені кабылдау - принятие рекомендации 
кепілден босату - освобождение от залога 
кепілдендірілген аккредитив - аккредитив 
гарантированный 

кепілдендірілген баға - гарантированная цена 
кепілдендірілген борышкерлік міндеттеме - 
гарантированное долговое обязательство 

кепілдендірілген жайғасым - гарантированная позиция 
кепілдендірілген жылдық табыс - гарантированный 
годовой доход 

кепілдендірілген кепілхат жөніндегі полис - полис по 
гарантированной закладной 

кепілдендірілген кредит - кредит гарантированный 
кепілдендірілген кредиттен келтірілген залал 
туралы хабарлама - уведомление об убытке от 
гарантированного кредита 

кепілдендірілген мерзімдік жеткізу мерзімі - срок 
доставки с гарантированным сроком

кепілдендірілген несие - гарантированная ссуда 
кепілдендірілген облигация - гарантированная 
облигация 

кепілдендірілген төлемақы - гарантированная оплата 
кепілдендірілген хат - гарантированное письмо 
кепілдендірілген чек - чек гарантированный 
кепілдендірілген, кепілдк берілген - гарантированный
кепілдендірілетін кезең - период гарантируемый 
кепілді - залоговая 
кепілді акт - залоговый акт 
кепілді билет - залоговый билет 
кепілді босалқы қор - залоговый запас 
кепілді бухгалтерлік өткізбе - реверсивная 
бухгалтерская проводка 

кепілді депозит - депозит залоговый 
кепілді кредит - залоговый кредит 
кепілді күндер - реверсивные дни 
кепілді құжат - залоговый документ 

кепілді (кепілзаттық) операциялар туралы ереже - 
положение о залоговых операциях 

кепілді операциялар - операции залоговые 
кепілді (кепілзатты) сату - продажа залога 
кепілді хат, кепілзаттық хат - письмо залоговое 
кепілдік - гарантия
кепілдік алу - приобретение гарантии 
кепілдік алушы - получатель гарантии 
кепілдік бергені үшін төлемақы - плата за 
предоставление гарантии 

кепілдік беру - гарантировать, давать гарантию, 
предоставление гарантии, гарантирование 

кепілдік берілген (кепілдендірілген) ипотека - 
гарантированная ипотека 

кепілдік берілген (кепілдендірілген) пайыздық 
мөлшерлеме - гарантированная процентная ставка 

кепілдік берілген аккредитив, кепілдендірілген 
аккредитив - гарантированный аккредитив 

кепілдік берілген акциялар - акции гарантированные
кепілдік берілген бағам бойынша - по 
гарантированному курсу 

кепілдік берілген дивиденд - гарантированный 
дивиденд 

кепілдік берілген капитал - гарантированный капитал 
кепілдік берілген кредит - гарантированный кредит 
кепілдік берілген купон - гарантированный купон 
кепілдік берілген қарыз - гарантированный заем 
кепілдік берілген минимум - гарантированный 
минимум 

кепілдік берілген облигация - облигация 
гарантированная 

кепілдік берілген табыс - гарантированный доход 
кепілдік берілген чек - гарантированный чек 
кепілдік берілетін - гарантируемый 
кепілдік берілетін мерзім - срок гарантируемый 
кепілдік берілмеген кредит - негарантированный кредит 
кепілдік берілмеген қарыз, бейкепілдікті қарыз - заем 
негарантированный 

кепілдік берілмеген тапсырма - поручение 
негарантированное 

кепілдік бойынша - по гарантии 
кепілдік бойынша жауапкершілік - ответственность по 
гарантии 

кепілдік бойынша міндеттемелер - обязательства по 
гарантии 

кепілдік жарна талабы - требование гарантийного 
взноса 

кепілдік жөніндегі міндеттемені орындау - выполнение 
обязательства по гарантии 

кепілдік кепілімен - под гарантию 
кепілдік маржасы - маржа гарантии 
кепілдік мерзімі - срок гарантии 
кепілдік мерзімін ұзарту - продлевание срока гарантии 
кепілдік мерзімінің аяқталуы - окончание срока 
гарантии 

кепілдік мерзімінің өтуі - истечение срока гарантии 
кепілдік міндеттемелер бойынша шығыс - расходы по 
гарантийным обязательствам 
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кепілдік ретінде - в качестве гарантии 
кепілдік сомасын (депозитті) маржалық шотқа енгізу 
туралы талап - требование о внесении залоговой 
суммы (депозита) на маржевой счет 

кепілдік таңбасы - знак гарантии 
кепілдік туралы ереже - положение о гарантии 
кепілдік түрінде - в виде гарантии 
кепілдік хат, кепілхат - гарантийное письмо, 
поручительное письмо

кепілдік шарттары - условия гарантии 
кепілдік шарты - договор гарантии 
кепілдікке алу - взять на поруки 
кепілдікке беру; бетбелгі - закладка
кепілдікке кіру - вхождение в гарантию 
кепілдікпен берілетін несие - ссуда под гарантию 
кепілдікпен қамтамасыз ету - обеспечение гарантией 
кепілдікпен қамтамасыз етілген берешек - 
задолженность обеспеченная 

кепілдікпен қамтамасыз етілген несие - обеспеченная 
гарантией ссуда 

кепілдікпен қамтамасыз етілмеген берешек - 
задолженность необеспеченная 

кепілдікпен қамтамасыз етілмеген несие - не 
обеспеченная гарантией ссуда 

кепілдікпен несие алушы - получатель ссуды под 
гарантию 

кепілдіксіз индоссамент - индоссамент без гарантии 
кепілдіксіз қарыз - негарантированный заем 
кепілдіксіз тапсырма, кепілдік берілмеген тапсырма - 
негарантированное поручение 

кепілдікте болу - нахождение на гарантии 
кепілдіктен босату - освобождение от гарантии 
кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету - 
послегарантийное обслуживание 

кепілдіктен кейінгі сервис - послегарантийный сервис 
кепілдіктер деңгейі - уровень гарантий 
кепілдіктер жүйесі - система гарантий 
кепілдіктер туралы келісімшарт - контракт о гарантиях 
кепілдікті - гарантийный, с гарантией 
кепілдікті аккредитив - аккредитив гарантийный 
кепілдікті акцепт (ризалық) - гарантийный акцепт 
кепілдікті бағалы қағаздар - гарантированные ценные 
бумаги 

кепілдікті депозит - гарантийный депозит 
кепілдікті еңбекақы - гарантированная оплата труда 
кепілдікті ескертпе - оговорка гарантийная 
кепілдікті жалақы - гарантированная заработная плата 
кепілдікті жалақы минимумы - гарантированный 
минимум заработной платы 

кепілдікті жарна - взнос гарантийный 
кепілдікті капитал - гарантийный капитал 
кепілдікті кезең - период гарантийный 
кепілдікті келісім - гарантийное соглашение 
кепілдікті келісім шарты - условие гарантийного 
соглашения 

кепілдікті келісімшарт - гарантийный контракт 
кепілдікті кепілзаттық депозит - залоговый 
гарантийный депозит 

кепілдікті кепілпұл - гарантийный задаток 
кепілдікті комиссия - комиссия гарантийная 
кепілдікті көшірме - копия гарантийная 
кепілдікті кредит - гарантийный кредит 
кепілдікті куəлік - гарантийное свидетельство 
кепілдікті купон - купон гарантированный 
кепілдікті қамтамасыз ету - обеспечение гарантийное, 
обеспечивать гарантии

кепілдікті қардар - задаток гарантийный 
кепілдікті қарыз - заем гарантийный 
кепілдікті қолдану - применение гарантии 
кепілдікті қор - гарантийный фонд 
кепілдікті қорлар - запасы гарантийные 
кепілдікті қуаттау - подтверждение гарантии 
кепілдікті құжат - гарантийный документ 
кепілдікті қызмет көрсету - гарантийное обслуживание
кепілдікті қызметтер көрсету - услуги гарантийные 
кепілдікті маржа - гарантийная маржа 
кепілдікті мəжбүрлі сату - принудительная продажа 
обеспечения 

кепілдікті мерзім, кепілдік мерзімі - гарантийный срок 
кепілдікті міндеттеме - гарантийное обязательство
кепілдікті міндеттемелер көлемі - объем гарантийных 
обязятельств 

кепілдікті міндеттемелерді орындау - выполнение 
гарантийных обязательств 

кепілдікті облигация - облигация с гарантией 
кепілдікті операциялар - гарантийные операции 
кепілдікті өткізім - сбыт гарантированный 
кепілдікті пайыздық табыс - гарантированный 
процентный доход 

кепілдікті ресімдеу - оформление гарантии 
кепілдікті ризалық - акцепт гарантийный 
кепілдікті сақтандыру - гарантийное страхование 
кепілдікті сақтық қор - гарантийный резерв 
кепілдікті сервис, кепілдікті қызмет көрсету - 
гарантийный сервис 

кепілдікті сертификат - гарантийный сертификат 
кепілдікті сома - гарантийная сумма 
кепілдікті соманы қайтару - возврат гарантийной 
суммы 

кепілдікті спрэд, кепілдікті айырма - спрэд 
гарантийный 

кепілдікті стандарт - стандарт гарантированный 
кепілдікті сұраныс - спрос гарантированный 
кепілдікті сынауларды тоқтата тұру - приостановка 
гарантийных испытаний 

кепілдікті талап ету - требовать гарантии 
кепілдікті тəуекелдік - риск гарантийный 
кепілдікті төлем - выплата гарантийная 
кепілдікті төлемақы - плата гарантийная 
кепілдікті хат, кепілдік хат - гарантийное письмо 
кепілдікті шарт - гарантийный договор 
кепілдікті шарт жөнінде өтініш жасау - обращение за 
договором гарантии 

кепілдікті шектеу - ограничение гарантии, ограничивать 
гарантию

кепілдіктің бұзылуы - нарушение гарантии 
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кепілдіктің жоқ екені туралы ескертпе - оговорка об 
отсутствии гарантии 

кепілдіктің ұзартылған мерзімі - продленный срок 
гарантии 

кепілдіктің шартты міндеттемесі - условное 
обязательство гарантии 

кепілзат (кепіл) ұстаушы, кепілзат иесі, кепілге зат 
ұстаушы - залогодержатель 

кепілзат алушы - залогополучатель 
кепілзат арқылы - с помощью залога 
кепілзат беруші, кепіл беруші - залогодатель 
кепілзат иесі - владелец залога 
кепілзат кепілдігімен беру - отдавать под залог 
кепілзат кепілдігімен берілетін қарыз - заем под залог 
кепілзат кепілдігімен кредит беру - предоставление 
кредита под залог 

кепілзат кепілдігімен несие беру - предоставление 
ссуды под залог 

кепілзат кепілімен - под залог 
кепілзат кепілімен берілетін аванс (алғытөлем) - 
аванс под залог 

кепілзат кепілімен берілетін кредит - кредит под залог 
кепілзат кепілімен берілетін несие - ссуда под залог 
кепілзат кепілімен қаражаттандыру - ассигнование 
под залог 

кепілзат кепілімен қарызға ақша алу - занимать 
деньги под залог 

кепілзат кепілімен несие алу - брать ссуду под залог 
кепілзат кепілімен несиеге ақша беруші өсімқор - 
ростовщик, ссужающий деньги под заклад 

кепілзат кепілінің құны - стоимость под залогом 
кепілзат құжаты - документ залога 
кепілзат мөлшерлемесі - ставка залоговая 
кепілзат операциясы - операция залоговая 
кепілзат ретінде алу - брать в качестве залога 
кепілзат ретінде қабылдау - принятие в залог, принять в 
качестве залога

кепілзат ретінде қалдыру - оставление в залог 
кепілзат ретінде сақтау - хранение в качестве залога 
кепілзат ретінде ұстау - удержание в качестве залога 
кепілзат салу - внесение залога 
кепілзат сертификаты - сертификат залоговый 
кепілзат сертификатының бланкі - бланк залогового 
сертификата 

кепілзат туралы ескертпе - оговорка о залоге 
кепілзат туралы шарт - договор о залоге 
кепілзат ұстаушы - держатель залога 
кепілзат үшін лайықты - подходящий для залога 
кепілзат шарты - договор залога 
кепілзатқа ақшалай несие беру - выдача денежных 
ссуд под залог 

кепілзатқа басым құқық - приоритетное право на  
залог 

кепілзатқа келісу - согласие на залог 
кепілзатқа құқығы болу - иметь право на залог 
кепілзатқа құқық - право залоговое 
кепілзатқа құқықтарға кеңшілік жасау - уступка прав 
на залог 

кепілзатқа несие беру - давать ссуду под залог 
кепілзатпен қамтамасыз ету - предоставление 
обеспечения 

кепілзатпен қамтамасыз ету жөніндегі талаптар - 
требования по обеспечению залогом 

кепілзатпен қамтамасыз ету мониторингі - 
мониторинг залогового обеспечения 

кепілзатпен қамтамасыз етілген - обеспеченный 
залогом 

“кепілзатсыз” шарт - условие “без залога” 
кепілзатты мəміле - сделка с залогом 
кепілзатты облигация - облигация залоговая 
кепілзатты өтеуін төлеп алу - выкуп залога 
кепілзатты өткізу - реализация залога 
кепілзатты пайдалану құқығы - право пользования 
залогом 

кепілзатты сақтаушы - хранитель залога 
кепілзатты табыстау - передача залога 
кепілзатты талап ету - истребование залога, 
истребовать залог

кепілзатты тіркеу - регистрация залога 
кепілзаттық аукцион арқылы сату - продажа через 
залоговый аукцион 

кепілзаттық вексель - вексель залоговый 
кепілзаттық индоссамент - залоговый индоссамент 
кепілзаттық келісім - залоговое соглашение 
кепілзаттық қамтамасыз ету - обеспечение залоговое 
кепілзаттық қойма, кепілзат қоймасы - склад 
бондовый 

кепілзаттық қор - запас залоговый 
кепілзаттық құжат - документ залоговый 
кепілзаттық құқық - залоговое право 
кепілзаттық мөлшерлеме - залоговая ставка 
кепілзаттық міндеттеме - залоговое обязательство 
кепілзаттық несие - залоговые ссуды 
кепілзаттық облигация - залоговая облигация 
кепілзаттық өкім - распоряжение залоговое 
кепілзаттық өкімхат - залоговое распоряжение 
кепілзаттық сертификат шығарушы - эмитент 
залогового сертификата 

кепілзаттық сертификат, кепілді сертификат - 
залоговый сертификат 

кепілзаттық сертификаттар қоржыны - портфель 
залоговых сертификатов 

кепілзаттық сертификаттар нарығы - рынок 
залоговых сертификатов 

кепілзаттық түбіртек - квитанция залоговая 
кепілзаттық шарт - залоговый договор 
кепілзаттың жай-күйі - состояние залога 
кепілзаттың орналасқан жері - местонахождение 
залога 

кепілзаттың орналасқан жері мен жай-күйін тексеру - 
проверка местонахождения и состояния залога 

кепілзаттың орналасқан жерін анықтау - определение 
местонахождения залога 

кепілзаттың тоқтатылуы - прекращение залога 
кепілмен босату - освобождение под залог 
кепілмен қамтамасыз ету - обеспечение залогом 
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кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша 
борышты аудару - перевод долга по обязательству, 
обеспечивающему залогам 

кепілпұл бойынша пайыз - процент по закладной 
кепілпұл бойынша пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка по закладной 

кепілпұл кепілімен қарызға ақша алу - зани мать 
деньги под закладную 

кепілпұл салу, кепілақша салу - внести задаток 
кепілпұл, кепілсалым, кепілақы, кепілге салу - заклад 
кепілпұлға қарыз беруші - заимодавец под заклад 
кепілпұлды индекстеу - индексирование закладных 
кепілпұлды қабылдау - принятие закладной 
кепілпұлды қайта құру - перестройка закладной 
кепілпұлды төлеу - оплачивать закладную 
кепілпұлды төлеу күні - дата оплаты закладных
кепілсалым бойынша пайыздан шегерім - скидка с 
процента по закладной 

кепілсалымға беру - отдавать в заклад 
кепілсалымды өтеуін төлеп алу - выкуп заклада 
кепілсалымды өтеуін төлеп алу құқығынан айыру - 
лишение права выкупа закладной 

кепілхат - закладная 
кепілхат бойынша берешек - задолженность по 
закладной 

кепілхат бойынша ескертпе - оговорка по закладной 
кепілхат бойынша мөлшерлеме - ставка по закладной 
кепілхат мерзімі - срок закладной 
кепілхат парағы - лист закладной 
кепілхат сертификаты - сертификат закладной 
кепілхат ұстаушы - закладодержатель 
кепілхат үлгісі - модель закладной 
кепілхатқа ақша алу - брать деньги под закладную 
кепілхатпен ақша беру - давать деньги под      
закладную 

кепілхатпен кіріптар болу - кабала закладная 
кепілхаттар пулы - пул закладных 
кепілхаттарды саралау - ранжирование закладных 
кепілхаттарды тіркеуші - регистратор закладных 
кепілхатты босату - освобождение закладной 
кепілхатты куəлік - закладное свидетельство 
кепілхатты қайта табыстау - переуступка закладной 
кепілхатты облигация - облигация закладная 
кепілхатты өтеу - погашение закладной 
кепілхатты өтеуді талап ету - требование погашения 
закладной 

кепілхатты өтеуін төлеп алу - выкуп закладной 
кепілхатты табыстау - передача закладной 
кепілхатты топтастыру - консолидация закладной 
кепілхатты түбіртек - закладная квитанция 
кепілхатты тіркеу - регистрация закладной 
кепілхаттық куəлік, кепілзаттық куəлік - 
свидетельство закладное 

кепілхаттық қағаз, кепілхаттық парақ - закладной 
лист 

кепілхаттық несиелендіру орталығы - центр 
закладного кредитования 

кепілхаттық сертификат - закладной сертификат 

кепілхаттың көмегімен қамтамасыз ету - обеспечение 
с помощью закладной 

кепілхаттың өтелуін талап ету - требовать погашения 
закладной 

керб - керб 
керек-жарақ; тиесілілік - принадлежность 
“керенау” нарық, “марғау” нарық - рынок “ленивый” 
кернеу; шиеленіс; қарбаластық - напряжение 
кертартпа; қолдампаздық - консервативный 
кертартпалық - консервативность
кертартпалық - реакционность 
кертартпалық, ескішілдік; сақтанымпаздық - 
консерватизм 

кері, кейін - обратно 
кері айырбас - обмен обратный, своп обратный
кері айырбасталым - обратная конверсия 
кері акцептеу - реакцептация 
кері аннуитеттік ипотека - обратная аннуитетная 
ипотека 

кері аударма вексель - обратный переводный вексель 
кері аударма вексель бойынша жұмсалған шығыс - 
расходы по обратному переводному векселю 

кері аударма вексель шоты - счет обратного 
переводного векселя 

кері əсер, мезі болу (маркетингіде) - обратная реакция 
кері баға - обратная цена 
кері баға белгілеу - обратное ценообразование 
кері бонификация, бағаны шегеру - обратная 
бонификация 

кері дисконттау - обратное дисконтирование 
кері жұтылу, кері қосып алу - обратное поглощение 
кері иемдену - обратное завладение 
кері инвестициялық варрант - реинвестиционный 
варрант 

кері инвестициялық жеңілдіктер - реинвестиционные 
льготы 

кері инвестициялық норма - реинвестиционная норма 
кері инвестициялық тəуекел (қатер) - 
реинвестиционный риск 

кері инвестициялық шегерім - скидка 
реинвестиционная 

кері кепілгерлік - обратное поручительство 
кері комиссия - обратная комиссия 
кері күшінің болмауы - неимение обратной силы 
кері қайтарылмалы облигация - облигация отзывная 
кері қайтарып алу сыйлықақысы - премия отзывная 
кері қайтарып алу туралы келісім, кемімел туралы 
келісім - соглашение о регрессе 

кері қуыным - регрессивный иск, регрессный иск
кері мекенжай - обратный адрес
кері өтеуін төлеп алу туралы келісім - соглашение об 
обратном выкупе 

кері өткізбелер (жазбалар) - обратные проводки 
кері поштамен салып жіберу - пересылка обратной 
почтой 

кері поштамен, кері қайтатын поштамен - обратной 
почтой

кері ренталық ипотека - обратная рентная ипотека 
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кері репо - обратное репо
кері ретпен - в обратном порядке 
кері сатып алу - обратная покупка 
кері сатып алу құқығымен сату - продажа с правом 
обратной покупки 

кері сатып алу операциясы - операция обратной 
покупки 

кері сатып алу туралы келісім - соглашение об 
обратной покупке 

кері своп (айырбас) - обратный своп 
кері “сплит” - обратный “сплит” 
кері сыйлықақы - обратная премия 
кері сыйлықақылы мəміле - сделка с обратной 
премией 

кері сыйлықақыны сатып алу - покупка обратной 
премии 

кері сыйлықақыны сатып алушы - покупатель 
обратной премии 

кері талап - требование обратное, требование регрессное
кері талап ету құқығы - право обратного требования 
кері талап қою - регрессное требование 
кері талап қою құқығы - право на регресс 
кері талап құқығы - право регресса 
кері талап құқығы бар несие - ссуда с правом регресса 
кері талап құқығы бар шот - счет с правом регресса 
кері талап құқығын жүзеге асыру - осуществлять 
право регресса 

кері талап құқығынан бас тарту - отказ от права 
регресса 

кері талап құқығынсыз - без права регресса 
кері талап құқығынсыз қаржыландыру - 
финансирование без права регресса 

кері талап құқығының болуы - иметь право регресса 
кері талап тəуекелі - регрессный риск 
кері талап; кемімел - регресс
кері талаппен - с регрессом 
кері түсім, кері ағылу - приток обратный 
кері шақыру - отозвать
кері ықтималдық - вероятность обратная 
кері экспорт - реэкспорт 
кері экспорттау - реэкспортирование 
керіс, жанжал - дебош
кесене - мавзолей
кескіндеме, графика - графика
кескіндемелік құжат - документ графический 
кескінді айқындайтын үстел - стол проявочный 
кескіннің анықтығы - резкость изображения 
кесте - расписание; таблица
кесте бойынша - по графику, по расписанию
кесте түзу - составление графика, составление 
расписания

кестелер теориясы - теория расписаний 
кестелік деректер - табличные данные 
кестені немесе шарттарды қайта қарау - пересмотр 
графика или условий 

кестені сақтамау - несоблюдение графика 
кестені сақтау - соблюдение расписания 
кесімді ақы - сдельная плата 

кесімді ақы негізі - основа сдельная 
кесімді ақы төлеу, жұмысақы төлеу - плата сдельная 
кесімді баға - расценка сдельная
кесімді баға баламалары, бағалық баламалары - 
эквиваленты такс

кесімді баға, тұрақты баға - твердая цена 
кесімді жұмыс - работа сдельная 
кесімді қосымша табыс - приработок сдельный 
кесімді мəміле - сделка твердая 
кесімді сыйлықақылық төлем - плата сдельно-
премиальная 

кесімді төлемақы - сдельная оплата 
кесімді түрде төлеу - платить сдельно 
кесімді ұсыныс, тұрлаулы ұсыныс - предложение 
твердое 

кесімді-сыйлықақы жүйесі - система сдельно-
премиальная 

кесімді-үдемелі жалақы жүйесі -  сдельно-
прогрессивная система заработной платы

кетпеуге тілхат беру - подписка о невыезде
кету қағазы - лист обходной
кету құжаты - выездной документ
кету парағы, кету қағазы - обходной лист
кеудемсоқтық - амбиция
кешен - комплекс 
кешенді ақпарат - комплексная информация 
кешенді бағдарлама - комплексная программа 
кешенді жаттығулар - комплексные учения
кешенді жоспар - план комплексный 
кешенді қызметтер көрсету - услуги комплексные 
кешенді мəміле - комплексная сделка 
кешенді проблема - проблема комплексная 
кешенді салық салу - налогообложение комплексное 
кешенді сараптама - экспертиза комплексная 
кешенді тəсілдеме - подход комплексный 
кешенді тексеру - комплексная проверка 
кешенді тексеріс - ревизия комплексная 
кешенді технология - технология комплексная 
кешенді ұсыныс - предложение комплексное 
кешенді шешім - решение комплексное 
кешеуілдетпей - без промедления 
кешеуілдетіп жеткізу - доставка запоздавшая 
кешкі касса - вечерняя касса 
кешкі касса қалтасы - сумка вечерней кассы 
кешкі кассаның сақтау орны - хранилище вечерней 
кассы 

кешкі пошта - почта вечерняя 
кешігуді болдырмау - предотвращение задержки 
кешіккен жағдайда - в случае задержки 
кешіккен наразылық - протест запоздалый 
кешіктіру, кідірту, тоқтату - задержать 
кешіктірілген төлем - платеж задержанный 
кешіру; өтініш; сұрау - прошение 
кешірім жасау - помилование 
кешірім сұралған хат - письмо с извинением 
кибернетика - кибернетика 
километрлік қашықтық тізімі - список 
километрических расстояний
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кинематография - кинематография
кино түсіру аппараты - аппарат киносъемочный
киножурнал - киножурнал
киножылнама - кинолетопись
кинокадр - кинокадр
киноқұжат - кинодокумент 
киноқұжаттама - кинодокументалистика
киноқұжаттар тізімдігі - каталог кинодокументов
кинотүсірім тізімдемесі - опись киносъемок 
киноүлдір - кинопленка
кинофильм - кинофильм
кинофотоқұжаттарды пластикалау - пластификация 
кинофотодокументов 

Кипр фунты - фунт кипрский 
киім-кешек - обмундирование
клавишті-есептеуіш машиналар, пернелі-есептеуіш 
машиналар - счетно-клавишные машины 

класс, тап, сынып - класс 
классер - классер
классерлерде сақтау - хранение в классерах 
классика - классика
классикалық мектеп - школа классическая 
классикалық теория - теория классическая 
клаузула, ескертпе, шарт, ұйғарынды - клаузула 
клем-таш - клем-таш
клиент, тапсырыскер, қажеткер, аларман, сатарман, 
пайдаланарман, келермен - клиент 

клиент чегі, тапсырыскер чегі - чек клиентский 
клиент шоты - счет клиента (клиентский) 
клиент шотындағы қалдық - остаток на клиентском 
счете 

клиент шотының нөмірі - номер счета клиента 
“клиент-банк” байланысы терминалы - терминал 
связи “клиент-банк” 

“клиент-банк” жүйесі - система “клиент-банк” 
клиентке оның шотында қаражаттың жетіспейтіндігі 
туралы хабарлама - уведомление клиента о 
недостаточности средств на его счете 

клиентке шот бойынша бірінші операцияның 
өткені туралы хабарлама - уведомление клиента о 
прохождении первой операции по счету 

клиентпен жасасылған мерзімдік мəміле - сделка с 
клиентом на срок 

клиентпен жасасылған форвардтық мəміле - 
форвардная сделка с клиентом 

клиентпен өзара қатынасты (қарым-қатынасты) 
тоқтату - прекращение взаимоотношений с клиентом 

клиенттен пошта жөнелтіміне сұрау салған өтініш - 
заявление от клиента на запрос почтового отправления

клиенттер ағыны - поток клиентов 
клиенттер бірлестігі - объединение клиентов 
клиенттер желісі - сеть клиентов 
клиенттер толтыратын бланк - бланк, заполняемый 
клиентами

клиенттерге касса қызметін көрсету, 
тапсырыскерлерге касса қызметін көрсету - 
кассовое обслуживание клиентуры 

клиенттерге қызмет көрсету - обслуживание клиентов 

клиенттерге қызмет көрсету бөлімі - отдел 
обслуживания клиентов 

клиенттерді сəйкестендіру - идентификация клиентов 
клиенттерді тарту - привлечение клиентов 
клиенттердің депозиттері бойынша пайыздық шығыс 

- процентные расходы по депозитам клиентов 
клиенттердің картотекасы - картотека клиентов 

(клиентская) 
клиенттердің карточкасы - карточка клиентов 
клиенттердің қаражаты - средства клиентов 
клиенттердің мүдделерін қорғау - защита интересов 
клиентов 

клиенттердің талаптарына бейімделген - 
приспособленный к требованиям клиентов 

клиенттердің төлем төлеуге қабілеттілігін талап ету - 
требование платежеспособности клиентов 

клиенттердің ісін жарияламау туралы банк 
міндеттемесі - обязательство банка о неразглашении 
дел клиентов 

клиенттермен байланыс жөніндегі менеджер - 
менеджер по связям с клиентами 

клиентті қорғау - защита клиента 
клиенттің авизосы (растамасы) - авизо клиента 
клиенттің бағдарлануы - ориентация клиента 
клиенттің банкке аккредитив ашу туралы өтініш 
жасауы - обращение клиента к банку об открытии 
аккредитива 

клиенттің банкке тұрақты тапсырмасы - постоянное 
поручение клиента банку 

клиенттің банкке тұрақты төлемдер төлеу туралы 
бұйрығы - приказ клиента банку о проведении 
регулярных платежей 

клиенттің белгілі бір бағалы қағаздарын басқа 
қағаздардан бөлек сақтау - хранение определенных 
ценных бумаг клиента отдельно от других бумаг 

клиенттің биржа делдалына тапсырмасы - поручение 
клиента биржевому брокеру 

клиенттің брокерге ағымдағы ең тəуір бағамен сатып 
алу жөніндегі бұйрығы - приказ клиента брокеру о 
покупке по наилучшей текущей цене 

клиенттің брокерге бағаны көтермеу жөніндегі 
бұйрығы - приказ клиента брокеру не повышать цену 

клиенттің брокерге бағаны төмендетпеу жөніндегі 
бұйрығы - приказ клиента брокеру не снижать цену 

клиенттің брокерге бұйрығының күшін жою - 
отменять приказ клиента брокеру 

клиенттің брокерге ең тəуір бағаммен сатып алу 
жөніндегі бұйрығы - приказ клиента брокеру купить 
по наилучшему курсу 

клиенттің брокерге шартты бұйрығы - условный 
приказ клиента брокеру 

клиенттің құндылықтарын банкте сақтау - хранение 
ценностей клиента в банке 

клиенттің құндылықтарын банкіде қауіпсіз сақтау 
туралы өкім - распоряжение о безопасном хранении 
ценностей клиента в банке 

клиенттің мүдделерін сақтау - соблюдение интересов 
клиента 
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клиенттің операциялары туралы үзінді көшірме - 
выписка об операциях клиента 

клиенттің тапсыруы бойынша қаржы құралдарын 
сатып алу-сату - купля-продажа финансовых 
инструментов по поручению клиента 

клиенттің шағымы - жалоба клиента 
клиентура, тапсырыскерлер, пайдаланармандар, 
алармандар, сатармандар, келермендер - клиентура 

клиринг - клиринг 
клиринг алымы - сбор клиринговый 
клиринг бойынша белгіленген баға - цена по клирингу 
клиринг бойынша берешек - задолженность по 
клирингу 

клиринг бойынша есеп айырысу - расчеты по 
клирингу 

клиринг бойынша есеп айырысу қалдығы - сальдо 
расчетов по клирингу 

клиринг бойынша кредит - кредит по клирингу 
клиринг бойынша кінəрат-талап - претензия по 
клирингу 

клиринг бойынша төлем - платеж по клирингу 
клиринг жүйесі - система клиринга 
клиринг нысанында есеп айырысу - расчет в форме 
клиринга 

клиринг туралы келісім - соглашение о клиринге 
клиринг үлгісі - модель клиринга 
клирингілік банк - клиринговый банк 
клирингілік берешек - клиринговая задолженность 
клирингілік валюта бағамы - клиринговый валютный 
курс 

клирингілік дебет - клиринговый дебет 
клирингілік есеп айырысу - клиринговый расчет 
клирингілік есеп айырысу нысаны - клиринговая 
форма расчета 

клирингілік есеп айырысу чегі - чек по клиринговым 
расчетам 

клирингілік жүйе - клиринговая система 
клирингілік келісім - клиринговое соглашение 
клирингілік комиссиялық алым - комиссионные 
клиринговые 

клирингілік кредит - клиринговый кредит 
клирингілік қаражат - клиринговые средства 
клирингілік қорлар - клиринговые фонды 
клирингілік қызмет көрсету - клиринговое 
обслуживание 

клирингілік мəміле - клиринговая сделка 
клирингілік мекеме - учреждение клиринговое 
клирингілік одақ - союз клиринговый 
клирингілік операциялар - клиринговые операции 
клирингілік орталық - клиринговый центр 
клирингілік палата - клиринговая палата 
клирингілік палаталардың банк аралық төлем 
жүйесі - межбанковская платежная система 
клиринговых палат 

клирингілік теңге - тенге клиринговый 
клирингілік шот - клиринговый счет 
клирингілік шоттар бойынша есеп айырысу - расчет 
по клиринговым счетам 

клише (баспаханадағы ойып жасалған қалып) - клише 
клоуз - клоуз 
клуб - клуб 
коалиция, одақ - коалиция
ковенант - ковенант 
ковернот / ковернота, сақтандыру - ковернот / 
ковернота 

код - код 
код нөмірі - номер кодовый 
кодекс - кодекс
кодекс бабы - статья кодекса 
кодификация, кодтандыру, кодтау (заң ережелерін 
жүйелеу) - кодификация 

кодификациялық картотека - картотека 
кодификационная

кодпен жазу, кодтау - кодировка 
код-сөз - кодовое слово
кодталған - закодированный
кодталған мəтін - текст закодированный
кодтау, код беру - кодирование, кодировать, закодировать
кодтаушы, код қоюшы - кодировщик
кодтық атау - наименование кодовое 
кодтық жүйе - кодовая система 
код-штрих, код-сызықша - штрих-код 
коленкор - коленкор
“колл” опционды акцияға өтемдік сату - покрытая 
продажа опциона “колл” на акции 

коллатераль, кепілге берілген мүлік - коллатераль 
колледж - колледж
коллектабель - коллектабель 
коллектор - коллектор 
коллекция, топтама - коллекция
коллоквиум - коллоквиум 
колл-опцион - колл-опцион 
колориметрикалық жүйе - колориметрическая система
команда мүшесі - член команды 
командалар тізбегі - цепь команд 
командалық-штабтық жаттығулар - командно-
штабные учения

комбинат - комбинат 
комендант - комендант 
коменданттық сағат - комендантский час
комендатура, комендант кеңсесі - комендатура 
комерциялық табылым бонусын төлеу мерзімі - срок 
уплаты бонуса коммерческого обнаружения 

комиссионер, комиссияшы, делдал - комиссионер 
комиссия есептеу - начисление комиссии 
комиссия қорытындысы - заключение комиссии 
комиссия құрамы - состав комиссии 
комиссия құру - создание комиссии 
комиссия мүшесі - член комиссии 
комиссия отырысы - заседание комиссии 
комиссия тағайындау - назначение комиссии 
комиссия шарты - договор комиссии 
комиссия; тапсырма ақысы - комиссия 
комиссияда мəжіліс құру - заседание в комиссии 
комиссиялық алым - комиссионный сбор 
комиссиялық алымды төлеу - уплата комиссионных 
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комиссиялық алымнан тыс сыйақы - вознаграждение 
сверх комиссионных 

комиссиялық арзандату - уценка комиссионная 
комиссиялық баға - цена комиссионная 
комиссиялық делдал - комиссионный брокер 
комиссиялық-делдалдық операциялар - операции 
комиссионно-посреднические 

комиссиялық мəміле - комиссионная сделка 
комиссиялық мəмілені жүзеге асыру - осуществление 
комиссионной сделки 

комиссиялық мерзімді баспасөз басылымын есептен 
шығару - списание комиссионных периодических 
печатных изданий 

комиссиялық негізде сату - продажа на комиссионной 
основе 

комиссиялық операциялар - операции комиссионные 
комиссиялық пайыз - процент комиссионный 
комиссиялық палата - палата комиссионная 
комиссиялық римесса - римесса комиссионная 
комиссиялық сату - продажа комиссионная 
комиссиялық сауда - торговля комиссионная 
комиссиялық сыйақы алушы - получатель 
комиссионного вознаграждения 

комиссиялық сыйақы мөлшерлемелерінің тарифі - 
тариф ставок комиссионного вознаграждения 

комиссиялық сыйақы мөлшерлемесі - ставка 
комиссионного вознаграждения 

комиссиялық сыйақы мөлшерлемесін белгілеу - 
устанавливать ставку комиссионного вознаграждения 

комиссиялық сыйақы мөлшерлемесін қайта қарау - 
пересматривать ставку комиссионного вознаграждения 

комиссиялық сыйақы мөлшері - размер 
комиссионного вознаграждения 

комиссиялық сыйақы өндіріп алу - взимание 
комиссионного вознаграждения 

комиссиялық сыйақы төлеу - выплата комиссионного 
вознаграждения 

комиссиялық сыйақы шəкілі - шкала комиссионного 
вознаграждения 

комиссиялық сыйақы, тапсырмалық сыяпат - 
комиссионные, комиссионное вознаграждение 

комиссиялық сыйақының мөлшерлемесін төмендету 
- снижать ставку комиссионного вознаграждения 

комиссиялық сыйақының мөлшерлемесін уағдаласу 
- оговаривать ставку комиссионного вознаграждения 

комиссиялық сыйақының ресми мөлшерлемесі - 
официальная ставка комиссионного вознаграждения 

комиссиялық сыйақының сырғымалы мөлшерлемесі 
- скользящая ставка комиссионного вознаграждения 

комиссиялық тапсырма - комиссионное поручение 
комиссиялық тауарлар - товары комиссионные 
комиссиялық төлем - платеж комиссионный 
комиссиялық төлемақы - плата комиссионная 
комиссиялық төлемақы шоты - счет комиссионных 
выплат 

комиссиялық төлемдер шоты - счет комиссионных 
платежей 

комиссиялық фирма - фирма комиссионная 

комиссиялық шығыс - комиссионные расходы 
комиссияны төлеу - уплата комиссии 
комиссияның қаулысы - постановление комиссии 
комитет - комитет 
комитет құру - учреждение комитета 
комитет мүшесі - член комитета 
комитет отырысы - заседание комитета 
комитет төрағасы - председатель комитета 
коммандиттік серіктес, сенімгерлік серіктес - партнер 
коммандитный 

коммандиттік серіктестік, толымды серіктестік, 
сенімгерлік серіктестік - товарищество коммандитное 

коммерция, сауда, пайдақорлық - коммерция 
коммерциялық акт, саудалық акт - коммерческий акт 
коммерциялық ақша құжаты - коммерческий 
денежный документ

коммерциялық анықтамалық - справочник 
коммерческий 

коммерциялық əлеует - потенциал коммерческий 
коммерциялық бағалы қағаздар - коммерческие 
ценные бумаги 

коммерциялық бағалы қағаздар нарығы - рынок 
коммерческих ценных бумаг 

коммерциялық банк - коммерческий банк 
коммерциялық банк жарғысы - устав коммерческого 
банка 

коммерциялық банк лицензиясы - лицензия 
коммерческого банка 

коммерциялық банкинг - коммерческий банкинг 
коммерциялық банктер жүйесі - система коммерческих 
банков 

коммерциялық банктердің сақтық қорлары - резервы 
коммерческих банков 

коммерциялық банктің несиелік əлеуеті - ссудный 
потенциал коммерческого банка 

коммерциялық банктің филиалы - филиал 
коммерческого банка 

коммерциялық банктің чек кітапшасы - чековая 
книжка коммерческого банка 

коммерциялық борыш - коммерческий долг 
коммерциялық дебитор - коммерческий дебитор 
коммерциялық делдалдық - посредничество 
коммерческое 

коммерциялық деректер қоры - банк коммерческих 
данных 

коммерциялық директор - коммерческий директор 
коммерциялық есеп - коммерческий учет 
коммерциялық есеп мөлшерлемесі - коммерческая 
учетная ставка 

коммерциялық есептеме (есеп беру) - коммерческий 
отчет 

коммерциялық жоба - проект коммерческий 
коммерциялық жүйе - коммерческая система 
коммерциялық жыл - коммерческий год 
коммерциялық жылжымайтын мүлік - коммерческая 
недвижимость 

коммерциялық ипотека - коммерческая ипотека 
коммерциялық кассир - коммерческий кассир 
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коммерциялық келіссөз - переговоры коммерческие 
коммерциялық кеңесші - советник коммерческий 
коммерциялық код - коммерческий код 
коммерциялық концессия шарты бойынша құқық 
иесі - правообладатель по договору коммерческой 
концессии 

коммерциялық кредит - коммерческий кредит 
коммерциялық кредитті сақтандыру - страхование 
коммерческих кредитов 

коммерциялық қағаздар нарығы - рынок 
коммерческих бумаг 

коммерциялық қаржы жылы (360 күн) - финансовый 
коммерческий год 

коммерциялық қаржы компаниясы - коммерческая 
финансовая компания 

коммерциялық қарыз - коммерческий заем 
коммерциялық құқық - право коммерческое 
коммерциялық құпия - коммерческая тайна, 
коммерческий секрет

коммерциялық құпия иесі - носитель коммерческой 
тайны 

коммерциялық құпияны сақтамау - несоблюдение 
коммерческой тайны 

коммерциялық құпияны сақтау - соблюдение 
коммерческой тайны 

коммерциялық құрылым - коммерческая структура 
коммерциялық қызмет көрсету - обслуживание 
коммерческое 

коммерциялық қызмет орталығы - центр 
коммерческой деятельности 

коммерциялық қызметке құқық - право на 
коммерческую деятельность 

коммерциялық қызметтер көрсету - услуги 
коммерческие 

коммерциялық қызметтер көрсету орталығы - центр 
коммерческих услуг 

коммерциялық қызметтің тоқтатылуы - прекращение 
коммерческой деятельности 

коммерциялық мақсат - цель коммерческая 
коммерциялық мəміле - коммерческая сделка 
коммерциялық мəміле талаптары - условия 
коммерческой сделки 

коммерциялық мектеп - школа коммерческая 
коммерциялық несие - коммерческая ссуда 
коммерциялық несие теориясы - теория коммерческих 
ссуд 

коммерциялық несиегер - коммерческий кредитор 
коммерциялық несиелендіру - коммерческое 
кредитование 

коммерциялық орталық - коммерческий центр 
коммерциялық өкілдік - коммерческое 
представительство 

коммерциялық пайда - коммерческая выгода 
коммерциялық сараптама - экспертиза коммерческая 
коммерциялық сектор - сектор коммерческий 
коммерциялық сертификат - сертификат  
коммерческий 

коммерциялық талаптар - условия коммерческие 

коммерциялық тауарлар - товары коммерческие 
коммерциялық тəжірибе - практика коммерческая 
коммерциялық тəуекел - коммерческий риск 
коммерциялық тəуекелді сақтандыру - страхование 
коммерческого риска 

коммерциялық тратта - тратта коммерческая 
коммерциялық тұтынушы - потребитель 
коммерческий 

коммерциялық тіркелім - коммерческий регистр 
коммерциялық ұсыныс - предложение коммерческое 
коммерциялық үстеме баға - коммерческая наценка 
коммерциялық хат - коммерческое письмо 
коммерциялық хеджер - хеджер коммерческий 
коммерциялық чек - коммерческий чек 
коммерциялық шарт - коммерческий договор 
коммерциялық шот - коммерческий счет 
коммерциялық шот-фактура - коммерческий счет-
фактура 

коммерциялық шығыс - расходы коммерческие 
коммерциялық экспансия - экспансия коммерческая 
коммерциялық-сақтандыру ісі - коммерческо-
страховое дело

коммивояжер - коммивояжер 
коммуналдық, үй-жай (қала шаруашылығына тəн) - 
коммунальный 

коммуналдық банк - коммунальный банк 
коммуналдық жəне өзге төлемдерді қабылдау - прием 
коммунальных и иных платежей 

коммуналдық жинақ кассалары - коммунальные 
сберегательные кассы 

коммуналдық қарыз - коммунальный заем 
коммуналдық қызмет көрсету ақысының 
мөлшерлемесі - ставка оплаты коммунальных услуг 

коммуналдық қызметтер - коммунальные службы 
коммуналдық қызметтер көрсету - коммунальные 
услуги 

коммуналдық қызметтер көрсетуге салынатын 
салық - налог на коммунальные услуги 

коммуналдық облигация - облигация коммунальная 
коммуналдық салық - налог коммунальный 
коммуналдық тарифтер - коммунальные тарифы 
коммуналдық төлемдер - коммунальные платежи 
коммуналдық шығындар өтемі - возмещение 
коммунальных затрат

коммуникация, қатысым - коммуникация
коммуникация арналары, қатысым арналары - 
каналы коммуникации 

Коммуникацияларды дамытудың халықаралық 
бағдарламасы - Международная программа развития 
коммуникаций (МПРК)

коммуникациялық атқарым - функция 
коммуникационная 

коммутатор - коммутатор 
коммутациялық сандар - коммутационные числа 
компактус - компактус 
компания - компания
компания активтерін қайта құрылымдау - 
реструктуризация активов компании 
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компания активтерін тəуекелдік деңгейіне қарай бөлу 
- распределение активов компании по уровню риска 

компания акцияларының бағамын белгілеудің тоқ-
татылуы - прекращение котировки акций компании 

компания акцияларының бақылау пакетін сатып 
алу туралы ұсыныс - предложение о покупке 
контрольного пакета акций компании 

компания басқармасының төрағасы - председатель 
правления компании 

компания жарғысы - устав компании 
компания капиталына қатысуды сатып алу - покупка 
участия в капитале компании 

компания құру - создание компании, учреждение 
компании

компания құрылтайшысы - учредитель компании 
компания мүшесі - член компании 
компания облигацияларының сериясы - серия 
облигаций компании 

компания пайдасы - прибыль компании 
компания пайдасының орнықтылық дəрежесі - 
степень устойчивости прибыли компании 

компания төрағасы - председатель компании 
компания чегі - чек компании 
компанияға тарпа бас салушы, компанияға 
шапқыншы - налетчик на компанию 

компанияларды қосу есебінен ірілендіру - укрупнение 
компаний за счет слияния 

компаниялардың бір-бірінің акцияларын сатып алу-
сатуы - купля-продажа компаниями акций друг друга 

компаниялардың қосылуы - слияние компаний 
компанияны дұшпандықпен жұтудан (қосып 
алудан) қорғау жөніндегі шаралар - меры по защите 
компании от враждебного поглощения 

компанияны қосып алу туралы ұсыныс - предложение 
о присоединении компании 

компанияны сатып алу туралы ұсыныс - предложение 
о покупке компании 

компанияны сатып алу, компанияның сатып алынуы 
- приобретение компании 

компанияны таныстыру - представление компании 
компанияны тарату - ликвидация компании 
компанияны тарату кезінде талап етілмеген сома 
шоты - счет невостребованных сумм при ликвидации 
компании 

компанияны тарату туралы ұсыныс - предложение о 
ликвидации компании 

компанияны тарату шоты - счет ликвидации компании 
компанияны тіркеу - регистрация компании 
компанияның ағымдағы активтерінің ағымдағы 
пассивтерге қатынасы - отношение текущих активов 
компании к текущим пассивам 

компанияның акцияларын сатып алу - приобрести 
акции компании 

компанияның бір акцияға шаққандағы таза 
пайдасын барлық акцияларға бөлу арқылы 
есептелген пайдасы - прибыль компании в расчете 
на одну акцию, исчисленная путем деления чистой 
прибыли на все акции 

компанияның бір акцияға шаққандағы таза 
пайдасын барлық акциялардың құнына бөлу 
жолымен есептелген пайдасы - прибыль компании 
в расчете на одну акцию, исчисленная путем деления 
чистой прибыли на стоимость всех акций 

компанияның жұтылуы - поглощение компании 
компанияның кəдуілгі акционері - обыкновенный 
акционер компании 

компанияның қаржылық құрылымы - финансовая 
структура компании 

компанияның қызметін тоқтату - прекращение 
деятельности компании 

компанияның пайданы дербес алушы бөлімшесі - 
подразделение компании, самостоятельно получающее 
прибыль 

компанияның пұрсаттылықты борышы - 
преференциальный долг компании 

компанияның таза пайдасы - чистая прибыль 
компании 

компаундинг - компаундинг 
компиляция, құрастырма еңбек - компиляция 
комплаенс, келісім - комплаенс 
комплаенс-бақылау - комплаенс-контроль 
композиция - композиция 
компонент, құрамдас бөлік, құраш - компонент 
компьютер - компьютер 
компьютер желісіне кіру - доступ к компьютерной сети 
компьютердің жадын толтыру - заполнение памяти 
компьютера

компьютерлендіру - компьютеризация 
компьютерлендіру жобасы - проект компьютеризации 
компьютерлендірілген бухгалтерлік есеп жүйесі - 
компьютеризованная система бухгалтерского учета 

компьютерлік бағдарламалар негізінде бағалы 
қағаздармен сауда жасау - торговля ценными 
бумагами на основе компьютерных программ 

компьютерлік бағдарламалардың қарақшылық 
көшірмесі - пиратская копия компьютерных программ 

компьютерлік бағдарламаның көшірмесі - копия 
компьютерной программы 

компьютерлік бұзып-жару, компьютерлік сұғанақтық 
- компьютерный взлом 

компьютерлік вирус - компьютерный вирус 
компьютерлік жаттықтырғыш - тренажер 
компьютерный 

компьютерлік жəне ұйымдастыру техникасына 
арналған жиынтықтаушы бұйымдар - 
комплектующие изделия для компьютерной и 
оргтехники 

компьютерлік желі - сеть компьютерная 
компьютерлік жобалау - проектирование  
компьютерное 

компьютерлік жүйе - компьютерная система
компьютерлік орталық - центр компьютерный 
компьютерлік техника - компьютерная техника
компьютерлік технология - технология компьютерная 
компьютерлік тұғырнама - платформа компьютерная 
компьютерлік тінтуір - компьютерная мышка 
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компьютермен қамтамасыз ету, компьютерлік 
қамтамасыз ету - обеспечение компьютерное 

конвейер - конвейер
конвейердің салтаң жылжитын тармағы - холостая 
ветвь конвейера

конвейерлік таспа - конвейерная лента
конвент - конвент 
конвенция, келісімшарт, бəтуалы келісім, 
халықаралық келісім - конвенция 

конвенцияға қол қою - подписание конвенции 
конвенцияға қосылу - присоединение к конвенции 
конвенциялық баға, келісімшарттық баға - 
конвенционная цена 

конвенциялық мөлшерлеме - ставка конвенционная 
конвенциялық тариф, келісімшарттық тариф - 
конвенционный тариф 

конвенциялық факторинг, келісімшарттық 
факторинг - конвенционный факторинг 

конвенцияны бекіту - ратификация конвенции 
конвергенция талаптары - условия конвергенции 
конвергенция теориясы - теория конвергенции 
конвергенция, жуықтау, жуықтасу, жуықтама - 
конвергенция 

конверсия жоспары, айырбастау жоспары - план 
конверсии 

конверсия, айырбастау, айырбасталым; жаңғырту - 
конверсия 

конверсиялық баға - конверсионная цена 
конверсиялық бағдарламалар - конверсионные 
программы

конверсиялық валюта операциялары, 
айырбасталымдық валюта операциялары - 
конверсионные валютные операции 

конверсиялық жеңілдік - конверсионная льгота 
конверсиялық коэффициент - конверсионный 
коэффициент 

конверсиялық кредит - кредит конверсионный 
конверсиялық қарыз - конверсионный заем 
конверсиялық операция, айырбасталымдық 
операция - операция конверсионная 

конверсиялық сыйлықақы, айырбасталымдық 
сыйлықақы - конверсионная премия 

конверсиялық тепе-теңдік, айырбасталым тепе-
теңдігі - конверсионный паритет 

конверсиялық эмиссия - конверсионная эмиссия 
конверт, хатқалта - конверт
конвертке мекенжайын жазу - надписание адреса на 
конверте, надписать адрес на конверте

конверттегі мекенжай жазбасы - надпись адреса на 
конверте 

конвертті ашу - вскрытие конверта 
конвертті сүргішпен желімдеу - запечатать конверт 
сургучом 

конволют - конволют
конгломерат - конгломерат 
конгресс - конгресс
конгресс мүшесі - член конгресса 
конгресті ұйымдастырушы ел - страна-организатор 
конгресса

кондиционер, қалаулеп - кондиционер
кондоминимум - кондоминимум 
кондоминимумға айналдыру - преобразование в 
кондоминимум 

кондотьер - кондотьер 
кондуит - кондуит 
кондуиттік қаржыландыру - кондуитное 
финансирование 

конкоррент - конкоррент 
конкурс белгілеу - назначение конкурса 
конкурс бойынша жекешелендіру - приватизация по 
конкурсу 

конкурс жариялау - объявить конкурс 
конкурс, байқау, жарыс, - конкурс
конкурсқа, жарысқа қатысу - участвовать в конкурсе 
конкурстан тыс - внеконкурсный
конкурстар өткізу - проведение конкурсов 
конкурс-тендер - тендер-конкурс 
конкурсты өткізу шарттары - условия проведения 
конкурса 

конкурстық аукционда - на конкурсном аукционе 
конкурстық басқарушы - конкурсный управляющий 
конкурстық бұқараны басқарушы - управляющий 
конкурсной массой 

конкурстық негізде - на конкурсной основе 
конкурстық негіздегі таңдау - выбор на конкурсной 
основе 

конкурстық несиегер - конкурсный кредитор 
конкурстық өтінімдерді қамтамасыз ету - обеспечение 
конкурсных заявок 

конкурстық сауда - торговля конкурсная 
коносамент - коносамент
коносаментке толықтыру - дополнение к коносаменту 
консалтингілік компания, кеңес беруші компания, 
сабағаттық компания - компания консалтинговая 

консалтингілік қызмет - служба консалтинговая 
консалтингілік қызметтер көрсету - услуги 
консалтинговые 

консалтингілік фирма - фирма консалтинговая 
консенсус, бəтуа, бəтуаластық - консенсус 
консигнация - консигнация
консигнация кезеңі - период консигнации 
консигнация талаптары - условия консигнации 
“Консигнация” атты топтастырылған жөнелтімдер 
қызметі - Служба сгруппированных отправлений 
“Консигнация”

консигнацияға қабылданған тауарлар - товары 
приняты на консигнацию 

консигнациялық келісім - соглашение 
консигнационное 

консигнациялық негізде сату - продажа на 
консигнационной основе 

консигнациялық операция - операция 
консигнационная 

консилиум - консилиум
консистенция - консистенция
консоли - консоли 
консоль - консоль 
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консорциум - консорциум
консорциум құру - образовывать консорциум 
консорциум құру туралы келісім - соглашение об 
образовании консорциума 

консорциум мүшесінің жауапкершілігі - 
ответственность члена консорциума 

консорциум мүшесінің міндеттері - обязанности члена 
консорциума 

консорциумға біріктіру - объединять в консорциум 
консорциумға кіру - вступление в консорциум 
консорциумға қабылдау - принимать в консорциум 
консорциумды тарату (жою) - ликвидация консорциума 
консорциумды тарату шарттарын белгілеу - 
устанавливать условия ликвидации консорциума 

консорциумды таратып жіберу - распускать 
консорциум 

консорциумды тіркеу - регистрация консорциума 
консорциумдық банк - консорциальный банк 
консорциумдық келісім - соглашение консорциумное 
консорциумдық кредит - кредит консорциальный 
консорциумнан шығарып тастау - исключение из 
консорциума 

консорциумның əлеуетті мүшесі - потенциальный член 
консорциума 

консорциумның құрылтайшысы - учредитель 
консорциума 

консорциумның тапсырмасы бойынша - по 
поручению консорциума 

конспект - конспект 
конституция, негізгі заң, ата заң - конституция
конституциялық əділет - юстиция конституционная 
конституциялық бостандық - свобода конституционная 
конституциялық құқық - право конституционное 
конституцияны бұрмалау - нарушение конституции 
конструкторлық бюро - конструкторское бюро 
конструкторлық құжаттама - документация 
конструкторская

консул - консул 
консулдық алым - консульские сборы 
консулдық өкілдік - представительство консульское 
консулдық сағдиян - консульская вализа
консулдық шабарман - консульский курьер
консулдық шот - счет консульский 
консулдық шот-фактура - консульский счет-фактура 
контанго - контанго 
контангілік нарық - рынок контанговый 
контейнер - контейнер
контингент, шектелім; қызметкерлер құрамы - 
контингент

континент аралық күрделі жұмсалым - 
трансконтинентальные капиталовложения 

континенталдық құқық - право континентальное 
континенттік тратта - тратта континентальная 
конто - конто 
контокоррент бойынша қалдық - сальдо по 
контокорренту 

контокоррент бойынша салым - вклад по 
контокорренту 

контокоррент, ағымдағы шот - контокоррент 
контокорренттік кредит - контокоррентный кредит 
контокорренттік кредит жүйесі - система 
контокоррентного кредита 

контокорренттік салым ақша - вклад контокоррентный 
контокорренттік шот, ағымдағы шот - 
контокоррентный счет 

контокорренттік шоттың төленген қалдығы - 
оплаченное сальдо контокоррентного счета 

конто-лоро - конто-лоро 
контомат - контомат 
конто-мета (ортақ шот) - конто-мета 
конто-мио (менің шотым) - конто-мио 
конто-ностро (сіздің шот) - конто-ностро 
конто-сепарато (бөлек шот) - конто-сепарато 
конто-суо (оның шоты) - конто-суо 
конто-шот (жеке шот) - конто-счет 
контраброкер, контраделдал, уағдалас делдал - 
контраброкер 

контрагент - контрагент
контрагент-банк - банк-контрагент 
контрагенттік операциялар - контрагентские операции 
контракамбио - контракамбио 
контрактив шот - счет контрактивный 
контрактор - контрактор 
контрариан - контрариан 
контрарлық шот, реттеуші шот, қарама-қарсы шот - 
контрарный счет 

контратеңгерім, өзара теңгерім - контрабаланс 
контратип - контратип
контрброкер (қарсы тараптың брокері) - контрброкер
контрибуция, мəжбүрлеп төлету - контрибуция 
контрмина - контрмина 
контроферта, қарсы ұсыныс - контроферта 
контрпассив (қарсы пассив) - контрпассив 
контрпассив бап - контрпассивная статья 
контрпассив шот - контрпассивный счет 
контрпозиция, өзара жайғасым - контрпозиция 
контрримесса - контрримесса 
контртеңгерім; қарсы теңгерім - контрбаланс 
контршот, қарсы шот, реттеуші шот - контрсчет 
контур - контур
конфедерация, одақ - конфедерация 
конференц-зал, мəжілісхана - конференц-зал 
конференция өткізу - проведение конференции 
конференция шақыру - созыв конференции 
конференция, мəслихат - конференция 
конференцияға қатысушы - участник конференции 
конфирмация - конфирмация 
концернді қайта құрылымдау - реструктуризация 
концерна 

концессия беру - предоставление концессии 
концессия беру туралы өтініш - ходатайство о 
предоставлении концессии 

концессия, келісімшарт - концессия 
концессияны жаңғырту - возобновление концессии 
конъюнктура, жағдаят, жиынтық белгі, 
байланыстыру, жалғастыру - конъюнктура 
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кооператив - кооператив
кооператив құру - учреждение кооператива 
кооперативтік банк - кооперативный банк 
кооперативтік меншік - собственность кооперативная 
кооперативтік ұйым - кооперативное общество 
кооперация, бірлесу, бірігу - кооперация 
кооптация - кооптация 
копирайт (авторлық құқық таңбасы) - копирайт 
копирайтер (авторлық құқық иесі) - копирайтер 
корнер - корнер 
корпоративті басқару - управление корпоративное 
корпоративтік бағалы қағаздар - корпоративные 
ценные бумаги 

корпоративтік бағалы қағаздар нарығы - рынок 
корпоративных ценных бумаг 

корпоративтік берешек - корпоративная задолженность 
корпоративтік борышкер - корпоративный должник 
корпоративтік кəсіпорын - предприятие корпоративное 
корпоративтік клиент - корпоративный клиент
корпоративтік қазынашы - казначей корпоративный 
корпоративтік қайта құру - перестройка корпоративная 
корпоративтік қаржы - корпоративные финансы 
корпоративтік қаржы комиссиясы - корпоративная 
финансовая комиссия 

корпоративтік қаржыландыру - корпоративное 
финансирование 

корпоративтік құрылымдар - структуры 
корпоративные 

корпоративтік лобби - лобби корпоративное 
корпоративтік мүдделер - корпоративные интересы
корпоративтік облигация - облигация корпоративная 
корпоративтік сектор - сектор корпоративный 
корпоративтік символ, корпоративтік рəміз - символ 
корпоративный 

корпоративтік табыс салығы - корпоративный 
подоходный налог 

корпоративтік табыс салығын төлеу мерзімі - срок 
уплаты корпоративного подоходного налога 

корпоративтік табыс салығын төлеуші - плательщик 
корпоративного подоходного налога 

корпоративтік табыс салығының мөлшерлемесі - 
ставка корпоративного подоходного налога 

корпоративтік тұлға - лицо корпоративное 
корпоративтік ұйым - организация корпоративная 
корпоративтік экономика - экономика корпоративная 
корпорация жарғысы - устав корпорации 
корпорация қаржысын басқарушы - управляющий 
финансами корпорации 

корпорация қоры - фонд корпорации 
корпорация құру - создание корпорации 
корпорация меншігі - собственность корпорации 
корпорация мүшесі - член корпорации 
корпорация ретінде тіркеу - регистрация в качестве 
корпорации 

корпорация сыңайлы - квазикорпорация 
корпорация табысынан алынатын салық - налог с 
доходов корпорации 

корпорация шоты - счет корпорации 

корпорация, бірлестік - корпорация 
корпорацияға салынатын салық - налог на 
корпорацию 

корпорациялар бірлестігі - объединение корпораций 
корпорациялар шығаратын облигациялар - 
облигации, выпускаемые корпорациями 

корпорациялар шығарған облигациялар - облигации, 
выпущенные корпорациями 

корпорацияларға банк қызметтерін көрсету - 
предоставление банковских услуг корпорациям 

корпорациялардан алынатын табыс салығы - 
подоходный налог с корпораций 

корпорациялардың есеп-қисабы - отчетность 
корпораций 

корпорациялардың құқықтық қабілеттілігі - 
правоспособность корпораций 

корпорациялардың табысына салынатын салық - 
налог на доход корпораций 

корпорациялық міндеттемелер - обязательства 
корпорационные 

корпорациялық саясат - политика корпорационная 
корпорацияны жақсарту - санация корпорации 
корпорацияны қайта құрылымдау - реструктуризация 
корпорации 

корпорацияны тарату - роспуск корпорации 
корпорацияны тіркеу туралы келісім - соглашение о 
регистрации корпорации 

корпорацияның акцияларын сатып алу туралы 
ұсыныс - предложение о покупке акций корпорации 

корпорацияның басқа бағалы қағаздармен 
қамтамасыз етілген облигациясы - облигация 
корпорации, обеспеченная другими ценными бумагами 

корпорацияның жауапкершілігі - ответственность 
корпорации 

корпорацияның қаржыландыруы - финансирование 
корпорацией 

корпорацияның құрылтайшысы - учредитель 
корпорации 

корпорацияның қызметі туралы есептеме - отчет о 
деятельности корпорации 

корпорацияның пайдасы - прибыль корпорации 
корпорацияның салықтар төленгенге дейінгі 
пайдасы - прибыль корпорации до уплаты налогов 

корпорацияның тұрақты облигациясы - постоянная 
облигация корпорации 

корпорацияның тіркелгені туралы куəлік - 
свидетельство о регистрации корпорации 

корпус - корпус 
корректор, түзетуші - корректор 
корреляция, өзара байланыстыру, өзара 
байланыстылық, арасалмақ - корреляция 

корреспондент; тілші, хабаршы; хат алмасушы - 
корреспондент 

корреспондент банк арқылы төленетін төлем - платеж 
через банк-корреспондент 

корреспондент-банктегі шот - счет в банке-
корреспонденте 

корреспондент-банктер - банки-корреспонденты 
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корреспондент-банктердегі ностро шоттар - счета 
ностро у банков-корреспондентов 

корреспондент-банктердің тізімі - список банков-
корреспондентов 

корреспондент-банктің қызметтер көрсетуі - услуги 
банка-корреспондента 

корреспондент-мүше - член-корреспондент
корреспонденттік жүйе - корреспондентская система 
корреспонденттік қарым-қатынас - отношения 
корреспондентские 

корреспонденттік қарым-қатынасты белгілеу - 
установление корреспондентских отношений 

корреспонденттік қосалқы шот, байланыстырма 
қосалқы шот - корреспондентский субсчет 

корреспонденттік қосалқы шот, сəйкестендірмелі 
қосалқы шот - субсчет корреспондентский 

корреспонденттік лоро шот - корреспондентский лоро 
счет 

корреспонденттік ностро шот - корреспондентский 
ностро счет 

корреспонденттік шарт, байланыстырма шарт - 
корреспондентский договор 

корреспонденттік шот, байланыстырма шот - 
корреспондентский счет, корсчет

корреспонденттік шоттағы қалдық - остаток на 
корреспондентском счете 

корреспонденттік шоттарды жүргізу - ведение 
корреспондентских счетов

корреспонденция, хат-хабар, хат-хабар алысу, 
байланыс жіберілімі - корреспонденция 

корсет - корсет 
космополит, көзқаман - космополит 
космополитизм, көзқамандық - космополитизм 
коэффициент капитала - коэффициент капитала 
коэффициент; еселік - коэффициент 
көбеймелі облигациялар - множащиеся облигации 
көбейту - размножение 
көбейту кестесі - таблица умножения
көбею, көбейту, арту, арттыру, өсу, өсіру, ұлғаю, 
ұлғайту, молаю, молайту - увеличение 

көзбояу - показуха
көзделмегсн, қарастырылмаған - непредусмотренный 
көзқамандық, құлдық ұру - нигилизм 
көзқарас, дүниетаным; көзқарас тұрғысы - 
мировоззрение, точка зрения; взгляд

көзқарас, тəсіл, тəсілдеме; тұрғы; жарау, үйлесу; 
жақын келу - подход 

көзқарас; қатынас - отношение 
көзқарастар қақтығысы - столкновение взглядов 
көзқарастарды анықтау - выяснение точек зрения 
“көзсіз жазба” - “слепая запись” 
көзсіз пул - слепой пул 
көзі жеткен сенім-наным - убеждение 
көкейтесті, өзекті - актуальный 
көкейтесті ету - актуализация
көкейтесті мəселе - вопрос актуальный 
көкейтесті проблема - проблема насущная 
көкейтестілік, өзектілік - актуальность 
көлгір мəміле - притворная сделка 

көлденең сақтау - хранение горизонтальное 
көлденең тербеліс - поперечное колебание 
көлденең шығасы, көлденең ысырап - 
непредвиденные потери 

көлденең шығыс, болжанбаған шығыс - 
непредвиденные расходы 

көлем, ауқым - объем
көлем, салмақ, жиын - масса
көлем бойынша - по объему 
көлемді анықтау - определение объема 
көлемдік көрсеткіш - показатель объемный 
көлеңкелі бағаны анықтау - установление теневых цен 
көлеңкелі жолмен жұмыспен қамтылу - занятость 
теневая 

көлеңкелі жұмыспен қамтылу - теневая занятость 
көлеңкелі кəсіпкер - предприниматель теневой 
көлеңкелі серіктес - партнер теневой 
көлеңкелі экономика, қалтарыстағы экономика - 
теневая экономика 

көлеңкелі экономика, қалтарыстағы экономика, 
бұқпантай экономика, жымысқы экономика - 
экономика теневая 

көлік - транспорт
көлік жалдау шарты - договор фрахтования
көлік жүйесі - система транспортная 
көлік жүкқұжаты - транспортная накладная 
көлік компаниясы - транспортная компания 
көлік қатынасы - сообщение транспортное 
көлік құжаттары - транспортные документы 
көлік құралдары - транспортные средства 
көлік құралдары салығы - налог на транспортные 
средства 

көлік құралдарын сақтандыру - страхование средств 
транспорта 

көлік құралдарын тіркеу - регистрация транспортных 
средств 

көлік құралы - средство транспортное 
көлік саудасы - торговля транспортная 
көлік статистикасы - статистика транспорта 
көлік тарифі - тариф транспортный 
көлік тарифінің мөлшерлемесі - ставка транспортного 
тарифа 

көлік ұйымы - транспортная организация 
көлік шарттары - условия транспортные 
көлік шығыны - транспортные издержки 
көлік шығынын қосып баға белгілеу - установление 
цен с включением транспортных расходов 

көлік шығысын қысқарту - сокращение транспортных 
расходов 

көлікке арналған босалқы бөлшектер - запчасти для 
транспорта 

көлікті сақтандыру - транспортное страхование 
көліктік-экспедиторлық қызмет көрсету - 
транспортно-экспедиторское обслуживание 

көліктік-экспедициялық агенттік - транспортно-
экспедиционное агентство 

көлік-экспедиторлық қызметтер көрсету - 
транспортно-экспедиторские услуги 
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көмек, жəрдем - помощь 
көмек жəне ынтымақтастық қоры - фонд помощи и 
сотрудничества 

көмек жөнінде өтініш жасау - обращение за помощью 
көмек көрсету - оказание помощи 
көмек қоры - фонд помощи 
көмекке мұқтаж болу - нуждаться в помощи 
көмекке мұқтаждық - нужда в помощи 
көмекші есеп - счет вспомогательный
көмекші капитал - вспомогательный капитал 
көмекші қамтамасыз ету қаражатының 
провайдерлері - провайдеры вспомогательных средств 
обеспечения 

көмекші құжаттар - вспомагательные документы 
көмекші құралдар, көмекші қаражат - средства 
вспомогательные 

көмекші қызметкерлер - вспомогательный персонал 
көмекші несие капиталы - вспомогательный ссудный 
капитал 

көмекші шот - вспомогательный счет 
көмекші, қосалқы - вспомогательный
көмкерме, қаптама -  обшивка 
көнбістік -  непротивление 
көне - древний 
көнерген ақша белгілері - ветхие денежные знаки 
көңіл айту - соболезнование
көңіл айту хаты - письмо с выражением соболезнования 
көңіл-күй көрсеткіші, көңіл ауанының көрсеткіші - 
индикатор настроя 

көп асыра тиеу - многочисленная перезагрузка 
көп атқарымды кассалық терминал - 
многофункциональный кассовый терминал 

көп атқарымдық карточка - многофункциональная 
карточка 

көп бағаналы кеден тарифі - многоколоночный 
таможенный тариф 

көп банкті жүйе - многобанковская система 
көп банкті холдинг - многобанковый холдинг 
көп банкті холдингілік компания - многобанковская 
холдинговая компания 

көп банкілі холдингілік компанияның орталық 
аппараты - центральный аппарат многобанковской 
холдинговой компании 

көп валюталы - многовалютный 
көп валюталы ескертпе - многовалютная оговорка 
көп валюталы стандарт - многовалютный стандарт 
көп валюталы эмиссия - эмиссия многовалютная 
көп деңгейлі басқару - многоуровневое управление
көп жаққа дөңгелектеу - округлять в большую сторону 
көп жақты арбитраж - многосторонний арбитраж 
көп жақты банк қызметі - многосторонняя банковская 
деятельность 

көп жақты валюталық арбитраж - многосторонний 
валютный арбитраж 

көп жақты есеп айырысу - многосторонние расчеты 
көп жақты кепілдік - многосторонняя гарантия 
көп жақты кепілдікті қор - многосторонний 
гарантийный фонд 

көп жақты клиринг - многосторонний клиринг 
көп жақты клирингілік есеп айырысу - 
многосторонние клиринговые расчеты 

көп жақты қатынастар қағидаты - принцип 
многосторонних отношений 

көп жақты шарт - многосторонний договор 
көп жақты ынтымақтастық - сотрудничество 
многостороннее 

көп жақты, көп тарапты - многосторонний
көп жылдық қаражаттандыру - многолетние 
ассигнования 

көп көлемде алынған пошта - почта, полученная в 
большом количестве

көп көлемде жөнелтілетін поштамен жіберілетін 
жеделхат - депеша с почтой, пересылаемой в большом 
количестве

көп көлемде қайта жіберілетін жөнелтім - 
отправления, пересылаемые в большом количестве 

“Көп көлемдегі пошта үшін жұмсалған ақырғы 
шығыс шоттары” атты жиынтық тізімдеме - 
сводная ведомость “Счета оконечных расходов за 
почту в большом количестве”

көп қабатты - многоэтажный
көп қырлы топтастыру - классификация 
многоаспектная 

көп мақсатты қор - фонд многоцелевой 
көп машиналы есептеу жүйесі - многомашинная 
вычислительная система 

көп мəрте салық салу - обложение многократное 
көп меншік - множественная собственность 
көп мөлшерде жіберілетін жөнелтім - отправление, 
пересылаемое в большом количестве

көп некелілік - полигамия
көп операциялы кассалық машина - 
многооперационная кассовая машина

көп өлшемді статистикалық талдау - многомерный 
статистический анализ 

көп пайда алушы - получатель большой прибыли 
көп процессорлы есептеу жүйесі - многопроцессорная 
вычислительная система 

көп салалы əртараптандыру - многоотраслевая 
диверсификация 

көп салалы кешендер - многоотраслевые комплексы 
көп салалы шаруашылық - хозяйство многоотраслевое 
көп салалы экономика - экономика многоотраслевая 
көп сатылы үдеріс - процесс многоступенчатый 
көп сатылы үлгі - модель многоступенчатая 
көп секторлы үлгі - модель многосекторная 
көп тарапты əріптестік - партнерство многостороннее 
көп тарапты есеп айырысу - расчеты многосторонние 
көп тарапты келіссөз - переговоры многосторонние 
көп тарапты көмек - многосторонняя помощь 
көп тарапты қаржы институттары - многосторонние 
финансовые институты 

көп тарапты мəмілелер - сделки многосторонние 
көп тарапты меншік - многосторонняя собственность 
көп тарапты сауда - торговля многосторонняя 
көп тіл білуші - полиглот
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көп тілді банкноттар - многоязычные банкноты 
көп ұлтты банк - многонациональный банк 
көп ұлтты қаржы корпорациясы - многонациональная 
финансовая корпорация 

көптік - множественность 
көпшілік - большинство 
көпшілік алдында ұсынылатын бағалы қағаздар - 
публично предлагаемые ценные бумаги 

көпшілік алдындағы есеп-қисап, жария есеп-қисап - 
публичная отчетность 

көпшілік алдындағы қаржы есеп-қисабы, жария 
қаржы есеп-қисабы - публичная финансовая 
отчетность 

көпшілік биржа саудасы - публичная биржевая 
торговля 

көпшілік дауыспен қаулы ету - постановить 
большинством голосов

көпшілік жазылыс, жария жазылыс - публичная 
подписка 

көпшілік компания - публичная компания 
көпшілік корпорациясы, жария корпорация - 
публичная корпорация 

көпшілік қолды заттар - предметы широкого 
потребления 

көпшілік қолды тауарлар - товары широкого 
потребления (ширпотреб) 

көпшілік қолды тауарлар жəрмеңкесі - ярмарка 
товаров широкого потребления 

көпшілік қолды тауарлар қоры - фонд ширпотреба 
көпшілік қолды тауарлар нарығы - рынок товаров 
широкого потребления 

көпшілік қолды тауарларға сұраныс - спрос на товары 
массового потребления 

көпшілік құқығы - публичное право 
көпшілік құқығын теріс пайдалану - злоупотребление 
правом большинства 

көпшілік мақұлдаған - общепринятый 
көпшілік офертасы - публичная оферта 
көпшілік сауда-саттық, көпшілік алдындағы сауда-
саттық, жария сауда-саттық - публичные торги 

көпшілік сенім қоры - траст публичный 
көпшілік таралыммен шығару - выпуск массовым 
тиражом 

көпшілікке ақпаратты ашу - публичное раскрытие 
информации 

көпшілікке арналған бағалы қағаздар шығарылымы 
- публичный выпуск ценных бумаг 

көпшілікке ашық сауда-саттық - торги публичные 
көпшілікке бағалы қағаздарды тарату - публичное 
размещение ценных бумаг 

көпшілікке бағалы қағаздарды ұсыну - публичное 
предложение ценных бумаг 

көпшілікке ұсыныс - предложение публичное 
көпшіліктің ұсынуы, көпшіліктің өкілі болу - 
представление большинства 

көрбілте, миғұла - профан
көреген саясат - политика дальновидная
көрегендік - дальновидность

көрермен - зритель
көркем жазу, хұснихат - каллиграфический почерк 
көркем, хұснихаттық - каллиграфический 
көркемсуретті пошта карточкасы - художественная 
почтовая карточка

көрме - выставка 
көрме-жəрмеңке - ярмарка-выставка 
көрнектілік қатесі - ошибка представительности 
көрнекі құрал - наглядное пособие 
көрнекі үлгі - наглядный пример
көрнекілік - наглядность
көрсеткенде төлеу - платить по предъявлении 
көрсеткіш - показатель 
көрсеткіш (сапалық, сандық) - показатель 

(качественный, количественный) 
көрсеткіш деңгейі - уровень критерия 
көрсеткіш негіздемесі - основание показателя 
көрсеткіш тақта, табло - табло
көрсеткіштерді ағымдағы бағамен қайта есептеу - 
пересчет показателей в текущие цены 

көрсеткіштерді асырып көрсету - завышение 
показателей 

көрсеткіштерді салыстыру - сравнение показателей 
көрсеткіштердің өзгергіштігі - изменчивость 
показателей 

көрсетпеу, ұсынбау - непредъявление 
көрсету, қызмет көрсету - оказание 
көрсету, таныстыру - предъявление 
көрсету бойынша төлеу - оплата по предъявлении 
көрсету мерзімі, ұсыну мерзімі - срок предъявления 
көрсетулі баға - нарицательная цена 
көрсетулі баға бойынша - по нарицательной цене 
көрсетулі бағасы көрсетілмейтін акциялар - акции без 
указания нарицательной цены 

көрсетулі бағасынан төмен - ниже нарицательной цены 
көрсетулі құн - нарицательная стоимость 
көрсетулі құн бойынша төленуге тиісті - подлежащий 
уплате по нарицательной стоимости 

көрсетулі құнына қарай бөлу - распределение по 
нарицательной стоимости 

көрсетуші шоты - предъявительский счет 
көрсетушіге арналған төлем құжаты - платежный 
документ на предъявителя 

көрсетушіге төленуге тиісті - подлежащий оплате 
предъявителю 

көрсетушіге төлеңіз (чектегі не вексельдегі жазу) - 
платите предъявителю 

көрсетушіге төлеу - платить предъявителю 
көрсетілген баға бойынша - по указанной цене 
көрсетілген кезеңде - в указанный период 
көрсетілген қызметтер үшін жеңілдікті тариф 
бойынша төленетін төлем - плата за услуги по 
льготному тарифу 

көрсетілген қызметтер үшін сыйақы - вознаграждение 
за услуги 

көрсетілген қызметтер үшін төлемақы өндіріп 
алынатын чектік шот - чековый счет с взиманием 
платы за услуги 
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көрсетілген қызметтердің ақысын төлеу, қызмет 
көрсету ақысын төлеу - оплата услуг 

көрсетілген табыстылық - указанная доходность 
көрсетілгенде төлем арқылы (вексель туралы) - 
платежом по предъявлении 

көрсетілгенде төленетін - оплачиваемый по 
предъявлении 

көрсетілгенде төлеу (вексель туралы) - оплачивать по 
предъявлении 

көрсетілетін банк қызметтері - банковские услуги 
көрсетілетін банк қызметтері үшін төлемақы - плата 
за банковские услуги 

көрсетілетін борышкерлік қағаз - предъявительская 
долговая бумага 

көрсетілетін кəсіпқойлық қызметтер, кəсіптік 
қызметтер көрсету - профессиональные услуги 

көрсетілетін кепілдікті қызметтер, кепілдік берілген 
қызметтер көрсету - услуги гарантированные 

көрсетілетін көлік қызметтерінің нарығы - рынок 
транспортных услуг 

көрсетілетін қаржы қызметтерін жеткізуші - 
поставщик финансовых услуг 

көрсетілетін қаржы қызметін пайдаланушы - 
пользователь финансовых услуг 

көрсетілетін қызмет нарығы, қызметтер көрсету 
нарығы - рынок услуг 

көрсетілетін қызметтер - оказываемые услуги
көрсетілетін қызметтер аясы, қызметтер көрсету 
аясы - сфера услуг 

көрсетілетін қызметтер қоржыны, қызметтер көрсету 
қоржыны - портфель услуг

көрсетілетін қызметтер пакеті - пакет услуг 
көрсетілетін қызметтер пакетін беру - предоставление 
пакета услуг 

көрсетілетін қызметтер пакетін ұсыну - предложение 
пакета услуг 

көрсетілетін қызметтер секторы, қызметтер көрсету 
секторы - сектор услуг 

көрсетілетін қызметтер тізбесі - перечень услуг 
көрсетілетін қызметтер ұсынысы, қызметтер 
көрсетуді ұсыну - предложение услуг 

көрсетілетін қызметтер үшін алдын ала төлеу - 
предоплата услуг 

көрсетілетін қызметтерге салынатын салық, 
қызметтер көрсетуге салынатын салық - налог на 
услуги 

көрсетілетін қызметтерді бөлу - распределение услуг 
көрсетілетін қызметтерді қажетсіну - потребность в 
услугах 

көрсетілетін қызметтерді сатудан түскен түсімдер - 
поступления от продажи услуг 

көрсетілетін қызметтердің ақылылығы - платность 
услуг 

көрсетілетін қызметтердің тарифі, қызметтер көрсету 
тарифі - тариф на услуги 

көрсетілетін қызметтердің толық кешені - полный 
комплекс услуг 

көрсетілетін қызметтердің толықтығы - полнота услуг 

көрсетілетін қызметті пайдаланушы - пользователь 
услуг

көрсетілетін негізгі қызметтер - основные услуги
көрсетілетін несие қызметін құрылымдау - 
структурирование кредитной услуги 

көрсетілетін пошта байланысы қызметтерінің 
тарифтері - тарифы на услуги почтовой связи

көрсетілетін пошта қызметтерінің тізбесі - перечень 
почтовых услуг 

көрсетілетін сенімгерлік қызмет құны - стоимость 
доверительных услуг 

көрсетілетін төлем қызметтері - платежные услуги 
көрсетілетін тұтынушылық қызметтер - 
потребительские услуги 

көрсетім алаңшасы - площадка демонстрационная 
көрсетім алаңы - площадь демонстрационная 
көрсетінді, көрсетім, түсінік - показание 
көруге тұратын орын, көрікті орын - 
достопримечательность

көрінеу жалған - заведомо ложный
көрінеу жалған аудиторлық тұжырым - заведомо 
ложное аудиторское заключение 

көрінеу жалған шоттар жасау - составление заведомо 
ложных счетов 

көрінеу қанағаттандырылмаған сұраныс - явный 
неудовлетворенный спрос 

көрінеу сөз байласу - явный сговор 
көріну аймағы - зона видимости
көріну, көрініс - проявление; зрелище
көріпкелдік - ясновидение 
көтергіш алаңқайлы жүк тиеуіш - погрузчик с 
подъемной платформой

көтергіш-көлікті арба - подъемно-транспортная 
тележка

көтере сату, жаппай сату, толайым сату, түгел сату, 
сатылым, сатып бітіру - распродажа, распродавать

көтере сатушы - оптовик 
көтере сатып алу бағасы - цена закупочная 
көтере сатып алу бағасының индексі - индекс 
закупочных цен 

көтере сатып алу есебі - учет закупок 
көтере сатып алу мекемесі - учреждение закупочное 
көтере сатып алу үшін сыйлықақы - премия за 
закупку 

көтере сатып алу, толайым сатып алу - покупка оптом, 
закупка (закуп) 

көтере сатып алуға қойылатын талап - требование на 
закупку 

көтере сатып алуды тоқтату - прекращение закупок 
көтере сатып алудың өсуі - рост закупок 
көтере сатып алушы - закупщик, оптовый покупатель, 
оптовик-покупатель 

көтерме ақша қорлары - оптовые денежные фонды 
көтерме ақы, көшерақы, көшерпұл - подъемные 
көтерме депозит - оптовый депозит 
көтерме жəне бөлшек сауда бағасы арасындағы 
айырма - разница между оптовой и розничной     
ценой 
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көтерме сауда ақша ресурстарының нарығы - рынок 
оптовых денежных ресурсов 

көтерме сауда ақшасы - оптовые деньги 
көтерме сауда бағасы, толайым сауда бағасы - цена 
оптовая 

көтерме сауда бағасының индексі - индекс оптовых 
цен 

көтерме сауда бағасының статистикасы - статистика 
оптовых цен 

көтерме сауда банкі - оптовый банк 
көтерме сауда делдалы - оптовый посредник 
көтерме сауда жəрмеңкесі - ярмарка оптовая 
көтерме сауда желісі - торговая оптовая сеть 
көтерме сауда нарығы, көтерме сауда базары - рынок 
оптовый 

көтерме сауда тарифі - тариф оптовый 
көтерме сауда тауар айналымы - товарооборот 
оптовый 

көтерме сауда фирмасы - фирма оптовая 
көтерме сауда, толайым сауда - торговля оптовая 
көтерме саудада көтере сатып алу, көтерме саудада 
толайым сатып алу - закупка оптовая 

көтерме сауда-делдалдық фирмасы - фирма оптово-
посредническая 

көтерме-бөлшек сауда - торговля оптово-розничная 
көтермелеу - поощрение, поощрительный
көтермелеу жалақысы - поощрительная заработная 
плата 

көтермелеу жүйесі - система поощрений 
көтермелеу қоры - поощрительный фонд 
көтермелеу сапары - поездка поощрительная 
көтермелеу сыйақысы - поощрительное 
вознаграждение 

көтермелеу сыйлықақысы - поощрительная премия 
көтермелеу тарифі - тариф поощрительный 
көтермелеу төлемі - поощрительный платеж 
көтермелеу шаралары - меры поощрения 
көтермелеу шегерімі - скидка поощрительная 
көтермелі ақы, көтеріңкі ақы - плата аккордная 
көтеру, асырып көрсету - завышение 
көтеру, көтерілу, жоғарылау, арту - повышение 
көтерілген баға - повышенная цена 
көтерілмелі бағам бойынша - по повышающемуся 
курсу 

көтеріңкі ақы - аккордная плата
көтеріңкі баға - цена повышенная 
көтеріңкі баға белгілеу - назначение завышенной цены, 
устанавливать завышенные цены

көтеріңкі бағалық - завышенные расценки 
көтеріңкі валюта бағамы - завышенный валютный курс 
көтеріңкі нормалар - завышенные нормы 
көтеріңкі пайыз - повышенный процент 
көтеріңкі салық мөлшерлемесі - повышенные ставки 
налога 

көтеріңкі, асырыңқы (акциялардың бағамы туралы) - 
завышенный 

көшбасшы, жетекші - лидер 
көшбасшылар - предводители

көше қиылысы - перекресток 
көше саудасы, көшедегі сауда - уличная торговля 
көшедегі базар, көшедегі нарық - рынок уличный 
“көшет” - “рассада”
көшкін - лавина 
көшпелі байланыс бөлімшесі - передвижное отделение 
связи 

көшпелі касса - передвижная касса 
көшпелі қызмет көрсету - выездное обслуживание 
көшпелі пошта бөлімшесі - передвижное почтовое 
отделение

көшпелі пошта кəсіпорны - передвижное почтовое 
предприятие

көшпелі пошта мекемесі - передвижное почтовое 
учреждение

көшпелі сауда - передвижная торговля 
көші-қон - миграция 
көші-қон департаменті - департамент миграции
көші-қон полициясы - миграционная полиция
көші-қон, қоныс аудару - переселение
көшіп келушілік - иммиграция
көшіргі - копирка, копировальный
көшіргі əсері - копирэффект 
көшіргі қағаз - копировальная бумага 
көшірме - копия 
көшірме дұрыс - копия верна 
көшірмелі есеп - копиручет 
көшірмені растау - заверение копии 
көшірмені түпнұсқамен салыстыру - сверка копии с 
подлинником 

көшіру - эвакуация; копирование; переносить
көшіру бағыттамасы - маршрут эвакуации
көшіру кезінде жиналатын орын - место сбора при 
эвакуации

көшіру комиссиясының төрағасы - председатель 
эвакокомиссии

көшіру цифры, тасымал цифры (бухгалтерияда) - 
цифра переноса 

көшіруге жататын сальдо - сальдо к переносу 
көшіруші - переписчик; копировщик 
көшірілген қалдық - перенесенный остаток 
көшірілгендерді уақытша орналастыру - временное 
размещение эвакуируемых

көшірілетін құн - переносимая стоимость 
көшірілетін тұрғын халық - эвакуируемое население
көшірім, үзінді көшірме, үзінді - выписка 
көшірім жасаудың сипаттамалық жүйесі - 
описательная система составления выписок 

көшіріп алу - копировать 
крауд - крауд 
кре΄дит, несие, кредит - кре΄дит 
креди΄т - креди΄т 
кредит (несие) карточкасы - кредитная карточка 
кредит (несие) қатынастары - кредитные отношения 
кредит агенттігі - кредитное агентство 
кредит ағыны (тасқыны) - поток кредитов 
кредит ақпаратының картотекасы - картотека 
кредитной информации 
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кредит ақпаратының картотекасындағы деректерді 
жаңарту - обновление данных в картотеке кредитной 
информации 

кредит алу - брать кредит, получить кредит
кредит алуға бейімділік - склонность к получению 
кредитов 

кредит алуға өтінім - заявка на получение кредита 
кредит алуға өтініш - заявление на получение кредита 
кредит алуға өтінішкер - заявитель на получение 
кредита 

кредит алуға үміткер - претендент на получение кредита 
кредит алуға үміткерді кемсітушілік - дискриминация 
претендента на получение кредита 

кредит алушы - получатель кредита 
кредит аударымы - кредитовый перевод 
кредит ашу - открытие кредита, открыть кредит
кредит бағанасы - кредитовая колонка 
кредит банкі - кредитный банк 
кредит бергені үшін төленетін алым - сбор за 
предоставление кредита 

кредит беру (несиелендіру) жүйесі - система 
кредитования 

кредит беру (ұсыну), несиелендіру - предоставление 
кредита, кредитование

кредит беру жолымен көрсетілетін қаржы көмегі 
(қаржылай көмек) - финансовая помощь путем 
предоставления кредита 

кредит беру жөніндегі өкілеттіктер - полномочия по 
предоставлению кредита 

кредит беру жөніндегі өтініш - заявление на выдачу 
кредита 

кредит беру жүйесі - система предоставления кредита 
кредит беру кезіндегі бес шарт - пять условий при 
выдаче кредита 

кредит беру кезіндегі жеңілдіктер - льготы при 
кредитовании 

кредит беру лимиттерінің есебі - учет лимитов 
кредитования 

кредит беру лимиті - лимит выдачи кредита 
кредит беру міндеттемесі - обязательство выдать 
кредит, обязательство предоставить кредит

кредит беру тəртібі, несиелендіру тəртібі - порядок 
кредитования 

кредит беру тəсілі - способ выдачи кредитов 
кредит беру тетігі - механизм выдачи кредита, механизм 
кредитования

кредит беру туралы өтінім - заявка о предоставлении 
кредита 

кредит беру үшін төлемақы - плата за предоставление 
кредита 

кредит беру шарттары - условия предоставления 
кредита 

кредит беруге өкілеттіктер - полномочия предоставлять 
кредиты 

кредит берудегі кемсітушілік - кредитная 
дискриминация 

кредит беруден бас тарту - отказ в выдаче кредита, 
отказ предоставить кредит

кредит беруден оқшаулау - кредитная блокада 
кредит беруді (несиелендіруді) тоқтату - прекращение 
кредитования 

кредит берудің ең ұзақ мерзімі - максимальный срок 
кредитования 

кредит берудің жалпы тəртібі - общий режим 
кредитования 

кредит берудің тоқтатылуы - прекращение выдачи 
кредитов 

кредит берушілермен уағдаластық - договоренность с 
кредиторами 

кредит берушінің борышқордың мүлкін борышты 
төлегенге дейін ұстауы - удержание кредитором 
имущества должника до уплаты долга 

кредит берілетін объектіні бағалау - оценка 
кредитуемых объектов 

кредит берілетін шот - счет кредитуемый 
кредит берілмейтін материалдық құндылықтар - 
некредитуемые материальные ценности 

кредит берілмейтін элементтер - элементы 
некредитуемые 

кредит бизнесі - кредитный бизнес 
кредит билеттері - кредитные билеты 
кредит бойынша берешек - кредитная задолженность, 
задолженность по кредитам 

кредит бойынша берешекті өтеу мерзімін кешіктіру - 
просрочка погашения задолженности по кредиту 

кредит бойынша берешектің төленбеуі - неуплата 
задолженности по кредиту 

кредит бойынша есеп айырысу - расчеты по кредиту 
кредит бойынша жазба - запись по кредиту 
кредит бойынша жеңілдіктер беру - предоставление 
льгот по кредиту 

кредит бойынша жиынтық берешек - суммарная 
задолженность по кредиту 

кредит бойынша залал - убытки по кредиту 
кредит бойынша қамтамасыз ету - обеспечение по 
кредиту 

кредит бойынша маржа - маржа по кредиту 
кредит бойынша мөлшерлеме - ставка по кредиту 
кредит бойынша міндеттемелерді өтеу - погашение 
обязательств по кредиту 

кредит бойынша пайыз есептеу - начисление 
процентов по кредитам 

кредит бойынша пайыздар - проценты по кредиту 
кредит бойынша пайыздық мөлшерлеме - процентная 
ставка по кредиту 

кредит бойынша төлем - платежи по кредиту 
кредит бойынша төлемақы - выплата по кредитам 
кредит бойынша төлемеу - неплатеж по кредитам 
кредит бойынша үмітсіз берешекті кешіру - прощение 
безнадежной задолженности по кредиту 

кредит бойынша үмітсіз берешекті теңгерімнен 
шығару - списание с баланса безнадежной 
задолженности по кредиту 

кредит бойынша шығыс - расходы по кредиту 
кредит бюросы - кредитное бюро 
кредит валютасы, несие валютасы - валюта кредита 
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кредит дағдарысы - кредитный кризис 
кредит есебіне - в счет кредита 
кредит есебінің журналы - журнал учета кредитов 
кредит жағы - кредитовая сторона 
кредит жадуалы (жаднамасы) - кредитная памятка 
кредит жазбасы, кредит өткізбесі - кредитовая проводка 
кредит жəрдемқаражаты - кредитная субсидия 
кредит желісі - линия кредита, кредитная линия 
кредит желісіне қызмет көрсету жөніндегі уəкіл - 
уполномоченный по обслуживанию кредитной линии 

кредит желісінің ашылуы - открытие кредитной линии 
кредит желісінің бөлігі - часть кредитной линии 
кредит жеңілдіктері - льготы кредитные 
кредит жоспары - кредитный план 
кредит жөнінде өтініш жасау - обращение за кредитом 
кредит жөніндегі кепілгерлік - поручительство 
кредитное 

кредит жөніндегі конвергенция - конвергенция по 
кредиту 

кредит жөніндегі өтінім, кредит беруге өтінім - 
кредитная заявка 

кредит жүйесі - кредитная система 
кредит жүйесінің күйреуі - крах кредитной системы 
кредит залалын өтеуге аудару - отчисления на 
покрытие кредитных убытков 

кредит инспекторы - кредитный инспектор 
кредит институты - кредитный институт 
кредит капиталы - кредитный капитал 
кредит картасы - кредитная карта 
кредит карточкаларын шығарушы - эмитент 
кредитных карточек 

кредит карточкаларының орталығы - центр 
кредитных карточек 

кредит карточкасы - карточка кредитная 
кредит карточкасы арқылы төлеу - платеж с помощью 
кредитной карточки 

кредит карточкасы иесінің жеке сəйкестірме нөмірі 
- личный идентификационный номер владельца 
кредитной карточки 

кредит карточкасын иеленуші, несие карточкасын 
иеленуші - владелец кредитной карточки 

кредит карточкасының сəйкестендірме нөмірі - 
идентификационный номер кредитной карточки 

кредит кезеңі - период кредита 
кредит келісімі, кредит беру келісімі - соглашение 
кредитное 

кредит келісімінің шарттарын қайта қарау - 
пересмотр условий кредитного соглашения 

кредит келісімінің шарттарын орындамау - 
невыполнение условий кредитного соглашения 

кредит кепілдігі - кредитная гарантия 
кредит комитеті - кредитный комитет 
кредит компаниясы - кредитная компания 
кредит көзі - источник кредита 
кредит көлемі - объем кредита 
кредит кітапшасы - кредитная книжка 
кредит қабілеттілігінің көрсеткіші - показатель 
кредитоспособности 

кредит қағидаттары - принципы кредитные 
кредит қалдығы - кредитовый остаток 
кредит қаражаты - средства кредитные 
кредит қауымдастығы - кредитная ассоциация 
кредит қозғалысы - движение кредита 
кредит қолхаты - кредитная расписка 
кредит қоржыны - кредитный портфель 
кредит қорлары - кредитные фонды 
кредит құжаттамасы - кредитная документация, 
кредитное досье

кредит құжаттарының айналысы - обращение 
кредитных документов 

кредит құжаты - кредитный документ 
кредит құны - стоимость кредита 
кредит қызметтерін көрсету, көрсетілетін кредит 
қызметтері - кредитные услуги 

кредит лимиті - кредитный лимит 
кредит лимитін арттыру есебінен үнемдеу - экономия 
за счет превышения кредитного лимита 

кредит лимитін белгілеу - установление кредитного 
лимита 

кредит лимитінен асып түскен - превысивший 
кредитный лимит 

кредит лимитінің көбеюі - увеличение кредитного 
лимита 

кредит маржасы - кредитная маржа 
кредит мəмілесі - кредитная сделка 
кредит мəмілесі үшін төлемақы - плата за кредитную 
сделку 

кредит мəмілесін жасасу жөніндегі келіссөз - 
переговоры по заключению кредитной сделки 

кредит мəмілесінің шарттарын қалыптастыру - 
формирование условий кредитной сделки 

кредит мекемелері, несие мекемелері - кредитные 
учреждения 

кредит мекемелерінің өтемпаздығы - ликвидность 
кредитных учреждений 

кредит мерзімі - срок кредита 
кредит мерзімін қайта қарау - пересмотр сроков 
кредитов 

кредит мерзімін ұзарту - пролонгирование кредита 
кредит мерзімін ұзарту, несие мерзімін ұзарту - 
пролонгация кредита 

кредит мониторингі - мониторинг кредитный 
кредит мөлшері - размер кредита 
кредит мультипликаторы - мультипликатор кредитный 
кредит міндеттемелері бойынша төлем алушы - 
получатель платежа по кредитным обязательствам 

кредит міндеттемесін өтеудің орташа мерзімі - 
средний срок погашения кредитного обязательства 

кредит нарығы - рынок кредита (кредитный) 
кредит нарығындағы жағдай - положение на рынке 
кредита 

кредит нарығындағы ығыстыру - стеснение на рынке 
кредита 

кредит негізінде - на основании кредита 
кредит немесе дебет қалдығы - кредитовое или 
дебетовое сальдо 
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кредит нысаны - форма кредита 
кредит нысанында көмек көрсету - оказание помощи в 
форме кредита 

кредит операциялары туралы есеп беру - отчет о 
кредитных операциях 

кредит операцияларын сақтандыру - страхование 
кредитных операций 

кредит операцияларына шек қою - ограничение на 
кредитные операции 

кредит операцияларының есебі - учет кредитных 
операций 

кредит операцияларының статистикасы - статистика 
кредитных операций 

кредит операциясы - кредитная операция 
кредит өтелмеген жағдайда қамсыздандырманы 
мəжбүрлі сату - принудительная продажа обеспечения 
в случае непогашения кредита 

кредит өтінімін қабылдамау - отклонение кредитной 
заявки 

кредит пайызы - кредитные проценты 
кредит папкасы - кредитная папка 
Кредит пен инвестицияны сақтандырушылардың 
халықаралық одағы - Международный союз 
страховщиков кредитов и инвестиций 

кредит полисі - кредитный полис 
кредит рейтингі, несиелік жақсы атақ - рейтинг 
кредитный 

кредит ресурстары, кредит қорлары - кредитные 
ресурсы 

кредит ресурстарын тарту - привлечение кредитных 
ресурсов 

кредит ресурстарын шоғырландыру - 
аккумулирование кредитных ресурсов 

кредит ресурстарының көлемі - объем кредитных 
ресурсов 

кредит саласындағы шиеленіс - напряжение в 
кредитной сфере 

кредит сальдо, кредиттік сальдо - сальдо кредитовое 
кредит сальдолы шот - счет с кредитовым сальдо 
кредит сальдосы - сальдо кредитное 
кредит саясаты - политика кредитная 
кредит саясатын қатайту - ужесточение кредитной 
политики 

кредит саясатының құралы - инструмент кредитной 
политики 

кредит серіктестігі - кредитное товарищество 
кредит серіктестіктері - кредитные товарищества 
кредит сомасы - сумма кредита 
кредит сомасы үшін төлемақы - плата за кредитную 
сумму 

кредит сомасының барынша жоғары шегі - 
максимальный предел суммы кредита 

кредит сыңайлы, кредитсымақ - квазикредит 
кредит тарту, кредитті жұмылдыру - привлечение 
кредита 

кредит тəртібі - кредитная дисциплина 
кредит тəуекелі - риск кредитный 
кредит тəуекелін (қатерін) сақтандыру - страхование 
кредитного риска 

кредит тəуекелін барынша азайту - минимизация 
кредитного риска 

кредит теңгерімі - кредитовый баланс 
кредит тетіктерін тарту - привлечение кредитных 
механизмов 

кредит төлеуге қабілетсіз - некредитоспособный 
кредит төлеуге қабілетсіздік - некредитоспособность 
кредит транштары, кредит үлестері - кредитные 
транши 

кредит туралы келісім - соглашение о кредите 
кредит туралы келісімшарт - контракт о кредите 
кредит туралы хаттама - протокол о кредите 
кредит түрі - вид кредита 
кредит ұйымдарын тіркеу - регистрация кредитных 
организаций 

кредит ұйымдарының депозиттері бойынша 
пайыздық шығыс - процентные расходы по 
депозитам кредитных организаций 

кредит ұйымдарының кассалық айналымы туралы 
есептеме - отчет о кассовых оборотах кредитных 
организаций 

кредит ұйымы - кредитная организация 
кредит ұйымының өкілдігі - представительство 
кредитной организации 

кредит ұйымының филиалы - филиал кредитной 
организации 

кредит ұсыну - предложение кредита 
кредит үшін атаулы пайыздық мөлшерлеме - 
номинальная процентная ставка за кредит 

кредит үшін пайыз - процент за кредит 
кредит үшін төлемақы - плата за кредит 
кредит хаты - письмо кредитное 
кредит хаты, кредиттік хат - кредитное письмо 
кредит шарттары - условия кредита 
кредит шарттары негізінде жеткізу - поставка на 
условиях кредита 

кредит шарттарын қайта қарау - пересмотр условий 
кредита 

кредит шарттарын қатайту - ужесточение условий 
кредита 

кредит шарты - кредитный договор 
кредит шарты талаптарының бұзылуы - нарушение 
условий кредитного договора 

кредит шартының талаптарын сақтау - соблюдение 
условий кредитного договора 

кредит шегі - предел кредита 
кредит шоты - кредитный счет 
кредит шығасысы - потеря кредита 
кредит ықпалшарасы - кредитная санкция 
кредит экспансиясы - кредитная экспансия 
кредит элементі - элемент кредита 
кредит-ақша қарым-қатынасы - отношения кредитно-
денежные 

кредит-ақша саясаты - политика кредитно-денежная 
кредит-ақша шектеуі - ограничение кредитно-денежное 
кредит-ақша эмиссиясы - эмиссия кредитно-денежная 
кредит-банк мекемесі - кредитно-банковское 
учреждение 
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кредитке - в кредит 
кредитке алу - брать в кредит 
кредитке берілетін бағалы қағаздар - кредитные 
ценные бумаги 

кредитке бірдей қол жеткізу - равный доступ к 
кредитам 

кредитке ең жоғары қабілеттілікті айқындау - 
определение наивысшей кредитоспособности 

кредитке жазу - записывать в кредит 
кредитке жеткізілім - поставка в кредит 
кредитке кепілдік беру - гарантирование кредита 
кредитке кепілдік беру туралы хабарлама - 
уведомление о гарантировании кредита 

кредитке кепілдік беру үшін төлемақы - плата за 
гарантирование кредита 

кредитке қабілетті есептеу - расчет 
кредитоспособности 

кредитке қабілеттілік рейтингі - рейтинг 
кредитоспособности 

кредитке қабілеттілік рейтингілері жүйесі - система 
рейтингов кредитоспособности 

кредитке қабілеттілік стандарты - стандарт 
кредитоспособности 

кредитке қабілеттілік туралы есептеме - отчет о 
кредитоспособности 

кредитке қабілеттілік, кредитті өтеу қабілеті - 
кредитоспособность 

кредитке қабілеттілікті зерттеу - обследование 
кредитоспособности 

кредитке қабілеттілікті қалпына келтіру - 
восстанавливать кредитоспособность 

кредитке қабілеттілікті тексеру - проверка 
кредитоспособности 

кредитке қатысушының үлесін сату - продажа доли 
участника в кредите 

кредитке қойылған жоғарғы шек - потолок на кредиты 
кредитке қол жеткізу - доступ к кредиту 
кредитке құқық - право на кредит 
кредитке қызмет көрсету - обслуживание кредита 
кредитке қызмет көрсетілгені үшін төлемақы - плата 
за обслуживание кредита 

кредитке өтінімді талдау бөлімі - отдел анализа заявок 
на кредит 

кредитке рұқсат - кредитное разрешение 
кредитке рұқсат беру - разрешение кредитное, 
разрешение на кредит

кредитке сату - продажа в кредит, продавать в кредит 
кредитке сату бөлімі - отдел продаж в кредит 
кредитке сату туралы келісім - соглашение о продаже 
в кредит 

кредитке сатып алу - покупка в кредит 
кредитке сұраныс - спрос на кредит 
кредитке сұраныс атқарымы - функция спроса на 
кредит 

кредитке төленетін төлем - платеж в кредит 
кредитке тыйым салу - замораживание кредита 
кредит-қаржы институты - кредитно-финансовый 
институт

кредит-қаржы мекемесі - кредитно-финансовое 
учреждение 

кредитор-əкімшілік - администрация-кредитор
кредитор-банк, несиегер-банк - банк-кредитор
кредиторлар алдындағы жауапкершілік - 
ответственность перед кредиторами 

кредиторлар алдындағы міндеттемелер - 
обязательства перед кредиторами 

кредиторлық айқындама - позиция кредиторская 
кредиторлық берешек тіркелімі - регистр 
кредиторской задолженности 

кредиторлық берешек, несиегерлік берешек - 
задолженность кредиторская 

кредиторлық берешекті өтеуден жалтару - уклонение 
от погашения кредиторской задолженности 

кредиторлық берешектің тізілімі - реестр 
кредиторской задолженности 

кредиторлық пайыз, несиегерлік пайыз - процент 
кредиторский 

кредитор-пайыз - процент-кредитор 
кредитпен байланысты төлем - платежи, связанные с 
кредитом 

кредитпен жасалған мəміле - сделка с кредитом 
кредитпен қолдау - поддержка кредитом 
кредиттегі делдал - посредник в кредите 
кредиттегі растама, кредиттік растама - авизо 
кредитовое 

кредиттелетін шот - кредитуемый счет 
кредиттен бас тарту - отказ от кредита, отказ в кредите
кредиттен түскен түсімдер - поступления от кредита 
кредиттер айналысы - обращение кредитов 
кредиттер жөніндегі қызметкер - сотрудник по 
кредитам 

кредиттер жөніндегі маман - специалист по кредитам 
кредиттер кітабы - книга кредитов 
кредиттер мен кепілдіктер секторы - сектор кредитов 
и гарантий 

кредиттерді бекіту бөлімі - отдел утверждения кредитов 
кредиттерді мамандандыру - специализация кредитов 
кредиттерді сақтандыру жүйесі - система страхования 
кредитов 

кредиттердің жай-күйін тексеру - проверка состояния 
кредитов 

кредитті арттыру - превышение кредита 
кредитті аудару - перевод кредита 
кредитті бағалау əдістемесі - методика оценки кредитов 
кредитті бағалау жөніндегі компания - компания по 
оценке кредита 

кредитті бөлу жөніндегі бағдар - ориентир по 
распределению кредитов 

кредитті дұрыс бөлмеу - неправильное распределение 
кредита 

кредитті жабу, несиені жабу - закрытие кредита 
кредитті жаңарту туралы келісім - соглашение о 
возобновлении кредита 

кредитті жоспарлау - кредитное планирование 
кредитті кепілдендіру куəлігі - свидетельство 
гарантирования кредита 
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кредитті кепілдендіру туралы өтініш - обращение о 
гарантировании кредита 

кредитті қажетсіну атқарымы - функция потребности 
в кредите 

кредитті қажетсіну, кредитке қажеттілік - потребность 
в кредите 

кредитті қайта құрылымдау - реструктурирование 
кредита 

кредитті қайтармау - невозврат кредитов 
кредитті қайтару - восстановление кредитов 
кредитті қайтару мерзімділігі - срочность возвращения 
кредита 

кредитті қайтарып алу - отзыв кредитов 
кредитті қалпына келтіру - восстанавливать кредит 
кредитті қамсыздандыру, кредитті қамтамасыз ету - 
обеспечение кредита 

кредитті қаржыландыру - финансирование кредита, 
финансирование кредитное

кредитті қуаттау - подтверждение кредита 
кредитті құрылымдау - структурирование кредита 
кредитті қысқарту - сокращение кредита 
кредитті мерзімінен бұрын өтеу - досрочное погашение 
кредита 

кредитті мерзімінен бұрын өтеу туралы талап - 
требование о досрочном погашении кредита 

кредитті мұғдарлау - рационирование кредита 
кредитті оқшаулау - блокирование кредитов, 
блокировка кредита, блокировать кредиты

кредитті орталықтан бөлу - централизованное 
распределение кредита 

кредитті өтеу - возмещение кредита, погашение кредита
кредитті өтеу кезеңі - период погашения кредита 
кредитті өтеу кестесінің өзгеруі шарты - условие 
изменения графика погашения кредита 

кредитті өтеу мерзімі - срок погашения кредита 
кредитті өтеу нормасы - норма погашения кредита 
кредитті өтеу шарттары - условия погашения кредита 
кредитті өтеуге қабілетсіздік - неспособность погасить 
кредит 

кредитті өтеуге қабілетті - кредитоспособный 
кредитті өтеуді талап ету - требование погашения 
кредита 

кредитті пайдалану - использование кредита, 
пользование кредитом

кредитті пайдалану мерзімі - срок использования 
кредита 

кредитті пайдаланушы - пользоваться кредитом 
кредитті ресімдеу - оформление кредита 
кредитті ресімдеу ережелері - правила оформления 
кредита 

кредитті ресімдеу үшін төлемақы - плата за 
оформление кредита 

кредитті сақтандыру - страхование кредита (кредитное) 
кредитті сақтандыру тəртібі - порядок страхования 
кредитов 

Кредитті сақтандырушылардың халықаралық одағы 
- Международный союз страховщиков кредитов 

кредитті тоқтату - прекращение кредита 

кредитті төлеу мерзімі - срок выплаты кредита 
кредитті төлеуге қабілеттілікті бағалау - оценка 
кредитоспособности 

кредитті тізбек бойынша ақырғы несиегерден 
ақырғы қарызгерге табыстау - передача кредита по 
цепочке от конечного кредитора к конечному заемщику 

кредитті ұзарту - продлевать кредит 
кредитті ұлғайту - расширение кредита 
кредитті үлестіру - распределение кредита 
кредитті шектеу - ограничение кредита 
кредитті ығыстыру - стеснение кредита 
кредитті ішінара өтеу - частичное погашение кредита 
кредиттік авизо - кредитовое авизо 
кредиттік ағын - поток кредитный 
кредиттік айырбас - кредитный обмен 
кредиттік ақпарат - кредитная информация 
кредиттік ақпарат парағы - лист кредитной информации 
кредиттік аударым - кредитный перевод 
кредиттік аударымдар жүйесі - система кредитовых 
переводов 

кредиттік ауытқу - колебание кредитное 
кредиттік бақылау, кредит бақылауы - кредитный 
контроль 

кредиттік банк - банк кредитный 
кредиттік ваучер, кредиттік кепілхат - кредитный 
ваучер 

кредиттік вексель - кредитный вексель 
кредиттік дағдарыс - кризис кредитный 
кредиттік есеп - кредитный учет 
кредиттік есеп айырысу - расчет кредитный 
кредиттік жағдаят - кредитная конъюнктура 
кредиттік жазба - запись кредитовая 
кредиттік жаңартпалы карточка - револьверная 
кредитная карточка 

кредиттік жұмсалым - вложение кредитное 
кредиттік залал - кредитные убытки 
кредиттік залалды өтеуге арналған сақтық қор - 
резерв на покрытие кредитных убытков 

кредиттік инфляция - кредитная инфляция 
кредиттік карточка арқылы есеп айырысу - расплата 
с помощью кредитной карточки 

кредиттік карточкалар қызметін көрсету - 
обслуживание кредитных карточек 

кредиттік карточкалардың дұрыстығын тексеру - 
верификация кредитных карточек 

кредиттік карточкалармен жасалатын операциялар - 
операции с кредитными карточками 

кредиттік касса - кредитная касса 
кредиттік келісім - кредитное соглашение 
кредиттік кепілгерлік - кредитное поручительство 
кредиттік кепілдікті қуаттау - подтверждение 
кредитной гарантии 

кредиттік клиринг - кредитный клиринг 
кредиттік көмек - помощь кредитная 
кредиттік қаржыландыру - кредитное финансирование 
кредиттік қарым-қатынас - отношения кредитные 
кредиттік қарым-қатынасты ұлғайту - расширение 
кредитных отношений 
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кредиттік қор - фонд кредитный 
кредиттік құжаттама бөлімі - отдел кредитной 
документации 

кредиттік құрал - кредитный инструмент 
кредиттік қызметтер көрсету - услуги кредитные 
кредиттік лимиттен асып түсу - превышение 
кредитного лимита 

кредиттік мəміле - сделка кредитная
кредиттік міндеттемелер - кредитные обязательства 
кредиттік міндеттемелер бойынша төлемші - 
плательщик по кредитным обязательствам 

кредиттік негізде - на кредитной основе 
кредиттік операция - операция кредитная 
кредиттік өкілеттіктер - кредитные полномочия 
кредиттік өткізбе - проводка кредитовая 
кредиттік пайыз - процент кредитный (кредитовый) 
кредиттік рейтинг, кредит рейтингі - кредитный 
рейтинг 

кредиттік рестрикция (шектеу) - кредитная рестрикция 
кредиттік ресурстар нарығы - рынок кредитных 
ресурсов 

кредиттік реттеу - кредитное регулирование 
кредиттік реформа - кредитная реформа 
кредиттік сальдо - кредитовое сальдо
кредиттік сальдо бойынша пайыз - процент по 
кредитовому сальдо 

кредиттік санкция, кредиттік ықпалшара - кредитные 
санкции 

кредиттік саралау жүйесі - система кредитного 
ранжирования 

кредиттік серіктестік - товарищество кредитное 
кредиттік спред, кредиттік айырма - спрэд кредитный 
кредиттік стандарттар - кредитные стандарты 
кредиттік тапсырма - поручение кредитное 
кредиттік тəуекел - кредитный риск 
кредиттік тəуекелді бағалау - оценка кредитного риска 
кредиттік тергеу - кредитное расследование 
кредиттік трансферт - трансферт кредитный 
кредиттік транш - транш кредитный 
кредиттік тұтқа - рычаг кредитный 
кредиттік түбіртек - кредитная квитанция 
кредиттік ұйымның қайтарымсыз міндеттемелері - 
безотзывные обязательства кредитной организации 

кредиттік ұсыныс - кредитное предложение 
кредиттік үлестеме - квота кредитная 
кредиттік хабарлама - извещение кредитовое 
кредиттік шектеу - кредитные ограничения 
кредиттік шектеудің əлсіреуі - ослабление кредитной 
рестрикции 

кредиттік шектеулердің бəсеңдеуі - ослабление 
кредитных ограничений 

кредиттік эмиссия - эмиссия кредитная 
кредиттік-ақшалай қаржыландыру - финансирование 
кредитно-денежное 

кредиттік-есеп айырысу қызметін көрсету - 
обслуживание кредитно-расчетное 

кредиттік-есеп айырысу операциялары - операции 
кредитно-расчетные 

кредиттік-жалгерлік операциялар - операции 
кредитно-арендные 

кредиттің айналымдылығы - оборачиваемость кредита 
кредиттің арзандауы - удешевление кредита 
кредиттің артықшылықты шарттары - 
привилегированные условия кредита 

кредиттің ауысуы, кредитті ауыстыру - передвижение 
кредитов 

кредиттің бағасын айқындау - определение цены 
кредита 

кредиттің барынша жоғары мөлшері - максимальный 
размер кредита 

кредиттің бір қарызгерге шаққандағы барынша 
жоғары сомасы - максимальная сумма кредита на 
одного заемщика 

кредиттің бір қарызгерге шаққандағы шекті мөлшері 
- предельный размер кредита на одного заемщика 

кредиттің ең аз сомасы - минимальная сумма кредита 
кредиттің жабылғаны туралы хабарлама - 
уведомление о закрытии кредита 

кредиттің жалпы сомасы - общая сумма кредитов 
кредиттің жаңартпалы желісі - револьверная линия 
кредита 

кредиттің жеңілдікті кезеңі - льготный период кредита 
кредиттің жеңілдікті мерзімі - льготный срок кредита 
кредиттің жетіспеуі - нехватка кредита 
кредиттің қайтарылмайтындығы - невозвратность 
кредита 

кредиттің қолма-қол ақша нысанындағы қалдығы - 
остаток кредита в налично-денежной форме 

кредиттің қымбаттауы - удорожание кредита 
кредиттің мақсатқа арналуы - целевое назначение 
кредита 

кредиттің мақсаты - цель кредита 
кредиттің мақсаты туралы өтініш - заявление о цели 
кредита 

кредиттің маусымдық желісі - сезонная линия кредита 
кредиттің мерзімділігі - срочность кредита 
кредиттің мерзімін ұзарту - продлевание кредита 
кредиттің орташа мөлшерінің файлы - файл средних 
размеров кредита 

кредиттің өкімгерлері, кредитке өкім жүргізушілер - 
распорядители кредитов 

кредиттің өсуін тежеу - сдерживание роста кредитов 
кредиттің пайыздық мөлшерлемесі - процентная 
ставка кредита 

кредиттің төленбеген сомасы - неуплаченная сумма 
кредита 

кредиттің тұрақсыздығы - нестабильность кредита 
кредиттің ұзақтығы - продолжительность кредита 
кредиттің шекті мөлшерлері жүйесі - система 
предельных размеров кредита 

кредиттің шекті мөлшері - предельный размер   
кредита 

кредиттің шекті сомасы - предельная сумма кредита 
криминал, қылмысты іс - криминал 
криминалистика - криминалистика
криптография - криптография
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криптографиялық ақпарат - криптографическая 
информация

криптографиялық құжат - документ 
криптографический 

криптоним - криптоним
критерий, өлшем, белгі - критерий 
кроссинг - кроссинг 
кросталған чек (кросс-чек), кедергілі чек - чек 
кроссированный (кросс-чек) 

кросталмаған чек - чек некроссированный 
кростау - кроссирование 
ксерокөбейту, ксерокөшіру - ксерокопировать 
ксерокөшірме - ксерокопия 
ксерокс - ксерокс 
куə болу - свидетельствование 
куə, куəгер - свидетель 
куəгердің көрсетімі - показание свидетеля, показание 
свидетельское

куəландырма чек, куəландырылған чек - чек 
удостоверенный 

куəландырма-шотты ұсыну бойынша төлем - платеж 
по предъявлении счета-фактуры 

куəландыру жазбасы - заверительная надпись
куəландыру, куəлік ету, растау - свидетельствовать, 
засвидетельствование, засвидетельствовать, 
освидетельствовать

куəландырылған бағалы қағаз - освидетельствованная 
ценная бумага 

куəландырылған дана - экземпляр заверенный 
куəландырылған көшірме - копия 
засвидетельствованная 

куəландырылған қаржы жоспарлаушысы - 
удостоверенный финансовый плановик 

куəландырылған қоғамдық бухгалтер - 
удостоверенный общественный бухгалтер 

куəландырылған қол, қол қою - удостоверенная 
подпись 

куəландырылған чек - удостоверенный чек 
куəландырылмаған - незасвидетельствованный 
куəландырылмаған көшірме - копия незаверенная 
куəландырылмаған құжат - незаверенный документ 
куəлік - удостоверение 
куəлік беру - выдача свидетельства, выдача 
удостоверения

куəлік; айғақ - свидетельство 
кувер - кувер 
кукстер - куксы 
кулисье - кулисье 
купон - купон 
купон бойынша төлем - платеж по купону 
купон жүйесі - купонная система 
купон көрсетілгенде төленетін - оплачиваемый по 
предъявлении купона 

купон кітапшасы - купонная книжка 
купон мөлшерлемесі - купонная ставка 
купон шоты - купонный счет 
купондар кітабы - книга купонов 
купондар кітапшасы - книжка купонов 

купондар парағы - лист купонов (купонный) 
купондарды есепке алу кітабы - книга учета купонов 
купондарды қайта жөнелту нысаны - форма 
пересылки купона 

купондарды өтеу - погашение купонов 
купондарды төлеу - оплата купонов 
купондарды төлеу бөлімі - отдел оплаты купонов 
купондарды төлеу нысаны - форма оплаты купонов 
купондардың инкассатор-кассирі - кассир-инкассатор 
купонов 

купондары бар облигациялар - облигации с купонами 
купондары бар облигациялық қарыз - облигационный 
заем с купонами 

купонды инкассолау - инкассация купона 
купонды қиып алу - отрезать купон 
купонды өтеу мерзімі - срок погашения купона 
купондық кезең - период купонный 
купондық норма - норма купонная 
купондық облигация - облигация купонная 
купондық облигациялар пулы - пул купонных 
облигаций 

купондық пайыз - процент купонный 
купондық пайыз мөлшерлемесі, пайыздың купондық 
мөлшерлемесі - купонная ставка процента 

купондық табыс - купонный доход 
купондық төлем - выплата купонная 
купондық төлем төлеу мөлшерлемесі - ставка 
купонных выплат

купондық төлемдер шоты - счет купонных платежей 
купонның иесі - владелец купона 
купонның пайыздық мөлшерлемесі - процентная 
ставка купона 

купонсыз облигация - облигация бескупонная 
купоны бірте-бірте азая беретін облигациялар - 
облигации с постепенно уменьшающимся купоном 

купюра (қағаз ақша, облигация) - купюра
куритаж, сияпат - куритаж 
курс тыңдаушысы - слушатель курсов 
курсив, көлбеу қаріп, жантайма қаріп - курсив 
куртаж белгілеу - устанавливать куртаж 
куртаж пайызы - процент куртажа 
куртаж талабы - требование куртажа 
куртаж туралы ескертпе - оговорка о куртаже 
куртаж шарттары - условия куртажа 
куртаж, сияпат, делдалақы - куртаж 
курьер, шабарман - курьер
курьерлік пошта, шабармандық пошта - почта 
курьерская 

күдік туғызатын жөнелтім - отправление, вызывающее 
подозрение

күдік, шүбə - подозрение
күзет дабыл жүйесі - система охранной сигнализации
күзет куəлігі - охранное свидетельство 
күзет қолхаты - охранная расписка 
күзет қызметі - служба охраны 
күзет объектісі - объект охраны
күзет орынжайы (бекеті) - пост охраны
күзет; қорғау, сақтау - охрана 
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күзетуші - охранитель 
күзетші - охранник
күй, жай-күй; дəулет - состояние
күйзелу, күйреу, талан-таражға түсу - разорение 
күйзеліс, енжарлық - прострация 
күйзелістік активтер қоры - фонд стрессовых активов 
күйреу, қирау, апат - разруха, крах, катастрофа
күйтабақ - грампластинка
күмəнді - недостоверный
күмəнді активтер - сомнительные активы 
күмəнді акциялар - сомнительные акции 
күмəнді ақшалай түсімдер - сомнительные денежные 
поступления 

күмəнді ақшаның қаптауы - наплыв сомнительных 
денег 

күмəнді бағалы қағаздар - сомнительные ценные 
бумаги 

күмəнді бағалы қағаздарды жалған тұлғалар арқылы 
сату - продажа сомнительных ценных бумаг через 
подставных лиц 

күмəнді борыш - сомнительный долг 
күмəнді борышқорлық талаптар - сомнительные 
долговые требования 

күмəнді борыштар бойынша сақтық қор - резерв по 
сомнительным долгам 

күмəнді борыштарды жабуға арналған сақтық қор - 
резерв на покрытие сомнительных долгов 

күмəнді борышты өтеуге арналған сақтық қор - 
резерв для покрытия сомнительных долгов 

күмəнді брокер - сомнительный брокер 
күмəнді дебиторлар шоты - счет сомнительных 
дебиторов 

күмəнді дебиторлық берешекті жабуға арналған 
сақтық қор - резерв для покрытия сомнительной 
дебиторской задолженности 

күмəнді дебиторлық берешекті жабуға жұмсалатын 
сақтық қор - резерв на покрытие сомнительной 
дебиторской задолженности 

күмəнді кредит - кредит сомнительный 
күмəнді қарыз - сомнительный заем 
күмəнді қарыздарды сыныптау - классификация 
сомнительных займов 

күмəнді мəміле - сомнительная сделка 
күмəнді міндеттемелер бойынша түсетін кіріс - 
доходы по сомнительным обязательствам 

күмəнді несие - сомнительная ссуда 
күмəнді несиелер - сомнительные ссуды 
күмəнді талаптар - сомнительные требования 
күмəнді шот - сомнительный счет 
күміс - серебро 
күміс ақша - серебряные деньги 
күміс валюта - серебряная валюта 
күміс қоры - запас серебра 
күміс құйма - серебряный слиток 
күміс құйма, құйма күміс - слиток серебра 
күміс мəнет, күміс шақа - серебряная монета 
күміс монометаллизм - монометаллизм серебряный 
күміс нарығы - рынок серебра 

күміс сертификат - серебряный сертификат 
күміс стандарт - серебряный стандарт 
күміс сынамасы - проба серебряная 
күміс теңге - серебряный тенге 
күміс тиын - серебряный тиын 
күміске үстеме - лаж на серебро 
күн күнтізбесі - календарь солнечный
күн сайын бөлу - распределение ежедневное 
күн сайын пайыз есептелетін шот - счет с ежедневным 
начислением процентов 

күн сайын пайыз есептеу - ежедневное начисление 
процентов 

күн сайынғы баға лимиті - ежедневный лимит цен 
күн сайынғы бағамдық бюллетень - ежедневный 
курсовой бюллетень 

күн сайынғы есеп - ежедневный учет 
күн сайынғы көрсеткіштер - ежедневные показатели 
күн тəртібі - повестка дня, порядок дня, распорядок дня
күн тəртібіне енгізу - включение в повестку дня 
күн тəртібінен алып тастау - снятие с повестки дня 
күн тəртібінің тармағы - пункт повестки дня 
күн ілгері сату деңгейі - уровень запродаж 
күн ілгері хабарлама - извещение заблаговременное 
күн ілгері хабарлау - уведомление заблаговременное 
күнбе-күнгі сыйақы, күндік сыйақы - поденно 
“күнге дейін” - “до даты” 
күнделік - дневник, ежедневник
күнделікті, күнбе-күнгі, күн сайын - повседневный
күнделікті бюллетень - бюллетень ежедневный 
күнделікті есеп беру - отчет ежедневный 
күнделікті есептеме - ежедневный отчет 
күнделікті жазбалар кітабы - книга ежедневных 
записей 

күнделікті қазынашылық есептеме (есеп беру) - 
ежедневный казначейский отчет 

күнделікті қолдану үшін - для ежедневного  
применения 

күнделікті қызмет көрсету - обслуживание ежедневное 
күнделікті міндеттер - обязанности повседневные 
күнделікті операциялар - повседневные операции 
күнделікті пошта - почта ежедневная 
күнделікті сұранысқа ие тауар - товар повседневного 
спроса 

күнделікті тізімдеме - ведомость ежедневная 
күнделікті шығыс - расходы ежедневные 
күнделікті, күн сайынғы - ежедневно 
күндізгі ақшалай түсім - дневная выручка 
күндізгі ауысымдағы жұмыс - работа в дневную смену 
күндізгі есептеме (есеп беру) - дневные отчеты 
күндізгі жұмыс - работа дневная 
күндізгі қарыз, күндік қарыз - дневной заем 
күндізгі лимит - дневной лимит 
күндізгі мəміле - дневная сделка 
күндізгі овердрафт - дневной овердрафт 
күндізгі ордер - дневной ордер 
күндізгі сауда (биржада) - торговля дневная 
күндізгі тапсырыс, күндік тапсырыс - дневной заказ 
күндік айналым - оборот дневной 
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күндік айналым туралы есептеме, күндізгі айналым 
туралы есептеме - отчет о дневном обороте 

күндік ақша - дневные деньги 
күндік еңбекақы - поденная оплата труда 
күндік жалақы - поденная заработная плата 
күндік жұмыс - поденная работа 
күндік операция - операция дневная 
күндік өндірім, бір күнгі өндірім - выработка дневная 
күндік табыс - заработок дневной 
күндік түсім - выручка дневная 
күнкөріс деңгейі - уровень прожиточный 
күнкөріс минимумы, күнкөрістің ең төмен деңгейі, 
ең төменгі күнкөріс деңгейі, күнкөріс шегі - 
прожиточный минимум 

күнкөріс минимумының (ең төмен деңгейінің) өсуіне 
түзету - поправка на рост прожиточного минимума 

күнкөріс минимумының индексі - индекс 
прожиточного минимума 

күнкөріс минимумының өзгеруіне байланысты 
жалақыны индекстеу - индексация заработной платы 
в связи с изменением прожиточного минимума 

күннің соңғы баға белгіленімі - последняя котировка 
дня 

күнтізбе - календарь
күнтізбелік ай - месяц календарный 
күнтізбелік айырма - календарная разница 
күнтізбелік жоспар - календарный план
күнтізбелік жоспарлау - календарное планирование 
күнтізбелік жыл - календарный год 
күнтізбелік мерзім - срок календарный 
күнтізбелік мөрқалып - календарный штемпель
күнтізбелік мөрқалып басу - проставление 
календарного штемпеля

күнтізбелік мөрқалып бедері - оттиск календарного 
штемпеля

күнтізбелік мөрқалып бедерімен расталған - 
подтвержденный оттиском календарного штемпеля

күнтізбелік мөрқалыптардың бедерлерін, арнаулы 
мөрлерді жинау - собирание оттисков календарных 
штемпелей, специальных печатей

күнтізбелік уақыт - время календарное 
“күні бойына” - “в течения дня” 
күні бұрын - заблаговременно 
күні бұрын белгіленген баға - заранее установленная 
цена 

күні бұрын дайындау - подготовка заблаговременная 
күні бұрын есептелген несие - заранее просчитанная 
ссуда 

күні бұрын жасалған келісімшарт - заблаговременный 
контракт 

күні бұрын келісілген несие - заранее согласованная 
ссуда 

күні бұрын төленген - уплаченный заранее 
күні бұрын төленген шығыс - заранее оплаченные 
расходы 

күні бұрын төлеу - платить заранее, уплачивать заранее, 
оплачивать заранее

күні көрсетілген тратта - тратта датированная 

күні көрсетілмеген бағалы қағаздар - недатированные 
ценные бумаги 

күні ұзаққа - интрадень 
күні, дата - дата
күнін белгілеу - пометка датой 
күнін жазу - ставить дату 
күнін көрсету, күнін қою - датирование, датировка, 
датировать

күңгірт баға - неявная цена 
күңгірт салық - неявный налог 
күрделі айырбас - сложный обмен 
күрделі активтерге жұмсалым - вложение в 
капитальные активы 

күрделі активтерді сату - продажа капитальных активов 
күрделі активтің бастапқы құны - первоначальная 
стоимость капитального актива 

күрделі бухгалтерлік өткізбе - сложная бухгалтерская 
проводка 

күрделі валюталық арбитраж - сложный валютный 
арбитраж 

күрделі жазба - сложная запись 
күрделі жөндеу - капитальный ремонт
күрделі жөндеуді қаржыландыру жəне несиелендіру - 
финансирование и кредитование капитального ремонта 

күрделі жөндеуді несиелендіру - кредитование 
капитального ремонта 

күрделі жұмсалым бағдарламасы - программа 
капиталовложений 

күрделі жұмсалым есебі - расчет капиталовложений, 
учет капитальных вложений

күрделі жұмсалым көлемі - объем капитальных 
вложений 

күрделі жұмсалым көлемін ұлғайту - увеличение 
объема капиталовложений 

күрделі жұмсалым қоры - фонд капиталовложений 
күрделі жұмсалым нормасы - норма капиталовложений 
күрделі жұмсалым орталығы - центр 
капиталовложений 

күрделі жұмсалым санаты - категория 
капиталовложений 

күрделі жұмсалым сметасы - смета капиталовложений 
күрделі жұмсалым тиімділігінің коэффициенті - 
коэффициент эффективности капитальных вложений 

күрделі жұмсалым тиімділігінің нормативтік 
коэффициенті - нормативный коэффициент 
эффективности капитальных вложений 

күрделі жұмсалым трансферті - трансферт 
капитальный 

күрделі жұмсалым, күрделі салым - капиталовложение 
(капитальные вложения)

күрделі жұмсалымға арналған шығын - затраты на 
капитальные вложения 

күрделі жұмсалымға салынатын табыс салығы - 
подоходный налог на капиталовложения 

күрделі жұмсалымға тікелей қатысу бағдарламасы - 
программа прямого участия в капиталовложениях 

күрделі жұмсалымға ынталандыратын шаралар - 
меры, стимулирующие капиталовложения 
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күрделі жұмсалымдар жоспары - план 
капиталовложений 

күрделі жұмсалымдардың артылуы - избыток 
капиталовложений 

күрделі жұмсалымды бағалау - оценка 
капиталовложений 

күрделі жұмсалымды басқару - управление 
капиталовложениями 

күрделі жұмсалымды жоспарлау - планирование 
капитальных вложений 

күрделі жұмсалымды көтермелеу - поощрять 
капиталовложения 

күрделі жұмсалымды қаржыландыру - 
финансирование капитальных вложений 
(капиталовложений) 

күрделі жұмсалымды қаржыландыру жоспары - план 
финансирования капитальных вложений 

күрделі жұмсалымды қаржыландыру көздері - 
источники финансирования капитальных вложений 

күрделі жұмсалымды қаржыландыру лимиті - лимит 
финансирования капитальных вложений 

күрделі жұмсалымды қаржыландырудың арнаулы 
көздері - специальные источники финансирования 
капитальных вложений 

күрделі жұмсалымды қаржыландырудың есебі - учет 
финансирования капитальных вложений 

күрделі жұмсалымды қысқарту - сокращение 
капиталовложений 

күрделі жұмсалымды шашырату - распыление 
капиталовложении 

күрделі жұмсалымнан алынған табыс - доход от 
капиталовложений 

күрделі жұмсалымның жалпы көлемі - общий объем 
капиталовложений 

күрделі жұмсалымның жалпы сомасы - общая сумма 
капиталовложений 

күрделі жұмсалымның жинақ ақша шоты - 
сберегательный счет капиталовложений 

күрделі жұмсалымның молаюы - увеличение 
капиталовложений 

күрделі жұмсалымның нақты тиімділігі - фактическая 
эффективность капитальных вложений 

күрделі жұмсалымның өтелу мерзімі - срок 
окупаемости капитальных вложений 

күрделі жұмсалымның өтелімділігі нормасы - норма 
окупаемости капиталовложений 

күрделі жұмсалымның сақтық қоры - резерв 
капиталовложений 

күрделі жұмсалымның салалық құрылымы - 
отраслевая структура капитальных вложений 

күрделі жұмсалымның тапшылығы - дефицит 
капиталовложений 

күрделі жұмсалымның тиімділігі - эффективность 
капитальных вложений (капиталовложений) 

күрделі жұмсалымның шекті бірлігі - предельная 
единица капиталовложений 

күрделі жұмсалымның шекті тиімділігі - предельная 
эффективность капиталовложений 

күрделі жұмыстардың жоспары - план капитальных 
работ 

күрделі кеден тарифі - сложный таможенный тариф 
күрделі кепілзат - сложный залог 
күрделі қаржы базасы - база капитальная 
күрделі қаржы жұмсалымы - капитальные вложения 
күрделі қаржы жұмсалымы шоты - счет 
капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымын жүзеге асыру - 
осуществление капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымын кезең-кезеңімен 
үлестіру - поэтапное распределение капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымын тарту - привлечение 
капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымын үлестіру - распределение 
капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымын шектеу - ограничение 
капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымына салынатын салық - 
налог на капиталовложения 

күрделі қаржы жұмсалымынан түскен пайда - 
прибыль от капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымының артуы - прирост 
капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымының көлемі - объем 
вложений капитала -

күрделі қаржы жұмсалымының құпиясы - тайна 
капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымының мөлшері - размер 
капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымының өсу қарқыны - темп 
роста капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымының өтелімділігі - 
окупаемость капитальных вложений 

күрделі қаржы жұмсалымының пайдалылығы - 
рентабельность капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымының пайдалылығын 
есептеу - расчет рентабельности капиталовложений 

күрделі қаржы жұмсалымының салыстырмалы 
тиімділігі - сравнительная эффективность 
капитальных вложений 

күрделі қаржы жұмсалымының технологиялық 
құрылымы - технологическая структура капитальных 
вложений 

күрделі қаржы жұмсалымының экономикалық 
тиімділігі - экономическая эффективность 
капитальных вложений (капиталовложений) 

күрделі қаржы левериджі - леверидж капитальный 
күрделі қаржы несиесі, капитал несиесі - ссуда 
капитала 

күрделі қаржы пайдасы - прибыль капитальная 
күрделі қаржы сомасын төлеу - уплата капитальной 
суммы 

күрделі қаржы талаптары - капитальные требования 
күрделі қаржы тəуекелдігі (қатер) - капитальный риск 
күрделі қаржы түрі, күрделі жұмсалым түрі - вид 
капитальных вложений 

күрделі қаржы шығыны - капитальные затраты 
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күрделі қаржы шығынының сметасы - смета 
капитальных затрат 

күрделі қаржы шығысы - капитальные расходы 
күрделі құжат - документ сложный
күрделі құрылыс - капитальное строительство 
күрделі мəміле - сложная сделка 
күрделі пайыз - сложный процент 
күрделі пайыздық мөлшерлеме - сложная процентная 
ставка 

күрделі үдемел - прогрессия сложная 
күрделі үдемелі мөлшерлеме - сложная прогрессивная 
ставка 

күрделі шот - сложный счет 
күрделі шығын есебіне жатқызу - отнесение на счет 
капитальных затрат 

күрделі шығыс - расходы капитальные 
күрделі, іргелі - капитальный 
күрт ауытқу - резкое колебание, резко колебаться 
күрт көтерілу (баға туралы) - резко повышаться 
күрт құлдырау - резко упасть 
күрт құлдырау межелі - точка резкого спада 
күрт өрлеу межелі - точка резкого подъема 
күрт өсу - резкий рост, резко расти
күрт төмендеу - резко падать 
күтпеген ахуал, тосын жағдай - непредвиденная 
ситуация

күтпеген жағдайға арналған сақтық қор - резерв на 
непредвиденные обстоятельства 

күтпеген жерден жоғарылау (көтерілу) - неожиданное 
повышение 

күтпеген мəн-жайларға арналған қор - запас на случай 
непредвиденных обстоятельств 

күтпеген, алдын ала болжанбаған, тұтқиылдан 
болған - непредвиденный

күтілген (болжалды) қалдық - ожидаемый остаток 
күтілген (болжалды) пайыз - ожидаемый процент 
күтілген пайда - прибыль ожидаемая 
күтілген пайыздар, болжалды пайыздар - проценты 
ожидаемые 

күтілетін (болжалды) құн үлгісі - модель ожидаемой 
стоимости 

күтілетін (болжалды) шығын үлгісі - модель 
ожидаемых затрат 

күш - сила 
күш салу - приложение усилия 
күшейту қажеттігі көрсетілді - указано на усиление
күшейту, жеделдету - форсировать 
күшейтілген үлкен сандар заңы - усиленный закон 
больших чисел 

күшею - усиление 
күш-жігер жұмсау атқарымы - функция затраты 
усилий 

күш-жігер, күш салу - усилие 
күш-жігерді əлсірету - подрыв усилий 
күш-жігерді бағыттау - направление усилий 
күш-жігердің бəсеңдеуі - ослабление усилий 
күшті əсер ететін улы заттектер - сильно действующие 
ядовитые вещества

күші бар - имеющий силу 
күші жойылатын аккредитив - аккредитив 
отменяемый 

күші жойылған заң - закон отмененный 
күші жойылған мəміле - аннулированная сделка 
күші жойылған чек - аннулированный чек 
күші жойылғанға дейін жарамды - действителен до 
отмены 

күші жойылуға тиісті - подлежащий отмене 
күші жоқ - не имеющий силы 
күші жоқтық, жарамсыздық, қолданылмайтындық - 
недействительность 

күшін жоғалтқан опцион - опцион потерявший силу 
күшін жоғалтқан чек - чек, утративший силы 
күшін жойған ереже, күші жойылған ереже - 
утратившее силу положение 

күшін жою - аннулирование 
күшін жою - аннуляция, отмена, отменить
күшін жою күні - дата аннулирования 
күшін жою құқығы - право аннулирования 
күшін жою туралы ескертпе - оговорка об 
аннулировании, оговорка об отмене

күшін жою туралы қузаухат - ходатайство об 
аннулировании 

күшін жою туралы өтініш - заявление об 
аннулировании 

күшін жою туралы хабарлама - уведомление об отмене 
күшін жою шарттары - условия аннулирования 
күшін жоюға жатпайтын - не подлежащий отмене 
күшін жоюға жатпайтын банк кредиті - не 
подлежащий отмене банковский кредит 

күшіне енген күн - дата вступления в силу 
күшіне енеді - вступает в силу
күшіне ену уақыты - время вступления в силу 
күшіне ену, қолданысқа ену - вступить в силу, 
вступление в силу

КФА франкі - франк КФА 
КФП франкі - франк КФП 
кібісе жыл - високосный год
кідіртпеушілік - безотлагательность 
кідірту уақыты - время задержки 
кідірту, тоқтата тұру - приостановить
кідіртілген жалақы - задержанная заработная плата 
кідіртілген төлем - приостановленный платеж 
кідіріс, бөгеліс - задержка 
кідіріспен төленетін - оплачиваемый с задержкой 
кідіріссіздік - безотлагательность
“кімге” - “кому”
“кімнен” - “от кого”
кінə қою хаты - претензионное письмо 
кінə қою, айып тағу - инкриминировать
кінə тағу - возложение вины 
кінə, айып - вина 
кінəлі адам - виновное лицо
кінəлі адамдарды жауапкершілікке тарту туралы 
нұсқау - указание о привлечении виновных лиц к 
ответственности 

кінəлі тарап - сторона виновная 
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кінəлі тұлғаға кері талап қою құқығы - право на 
регресс к виновному лицу 

кінəлі, айыпты, жазықты, айыпкер - виновник 
кінəрат, кінəрат-талап, реніш-талап, талапхат - 
претензия 

“кінəратсыз” қаржы - финансы “здоровые” 
“кінəрат-талабым жоқ” - “претензий не имею” 
кінəрат-талап - претензия-требование 
кінəрат-талап беру күні - дата предъявления претензии 
кінəрат-талап беру мерзімі - срок подачи претензии 
кінəрат-талап бойынша айтыс-тартыс - спор по 
претензии 

кінəрат-талап жұмысы - претензионно-исковая работа 
кінəрат-талап қою - выдвижение претензии 
кінəрат-талап қою тəртібі - порядок предьявления 
претензии 

кінəрат-талап қою туралы хабарлама - уведомление о 
предъявлении претензии 

кінəрат-талап қою іс-шаралары - претензионно-
исковые мероприятия 

кінəрат-талап құқығы - право претензии 
кінəрат-талап мəлімдемесі - заявление претензии 
кінəрат-талап сомасы - сумма претензии, сумма 
рекламационная

кінəрат-талап тəртібі - порядок претензионный 
кінəрат-талап туралы хабарлама - извещение о 
претензии 

кінəрат-талап ұсыну - предъявление претензии 
кінəрат-талаптан бас тарту - отказ от претензии 
кінəрат-талаптарды қабылдау - прием претензий 
кінəрат-талаптарды реттеу - урегулирование  
претензий 

кінəрат-талаптардың заңдылығын анықтау туралы 
сот бұйрығы - судебный приказ о выяснении 
правомерности претензий 

кінəрат-талапты бағалау - оценка претензии 
кінəрат-талапты қабылдамау - отклонение претензии 
кінəрат-талапты қайта табыстау - переуступка 
претензии 

кінəрат-талапты қайтарып алу - отзыв претензии 
кінəрат-талапты қанағаттандыру - удовлетворение 
претензии 

кінəрат-талапты қанағаттандыру тəртібі - порядок 
удовлетворения претензий 

кінəрат-талапты қарау - рассмотрение претензии 
кінəрат-талапты мойындау - признание претензии 
кінəрат-талапты негіздеу - обоснование претензии 
кінəрат-талапты растау - подтверждение претензии 
кінəрат-талаптың басымдығы - приоритет претензии 
кінəрат-талаптың құқықтылығы - правомерность 
претензии 

кінəрат-талаптың негізділігі - обоснованность 
претензии 

кінəрат-шағым талабы - требование рекламационное 
кінəсіз тарап - сторона невиновная 
кінəсіздік - невиновность 
кінəсіздіктің анық-қанығына жету - презумпция 
невиновности 

кірген жəне шыққан файлдардың мұрағаты - архив 
входящих и исходящих файлов 

кіргізу, енгізу - зачислить
кіре тарифі, тасымал тарифі - тариф фрахтовый 
кіре төлемі - провозная плата 
кірепұл төлеу - уплата фрахта 
кірепұл шоты, кірепұл есебі, тасымалақы шоты - счет 
за фрахт 

кірме жол - подъездная дорога 
кірме жол бағыты - подъездный маршрут
кірме жолдар - подъездные пути 
кірпияздық - педантизм 
кіру, ену - вступление
кіру ақысы - плата входная 
кіру жарнасы - взнос вступительный 
кіру құқығы - право вступления 
кіру рұқсатнамасы - въездная виза 
кіру үшін төлемақы - плата за вход 
кіруге мүмкіндік, кіруге рұқсат, қол жеткізу - доступ 
кіріптарлық - кабала 
кіріптарлық бағалы қағаз - кабальная ценная бумага 
кіріптарлық кітап - кабальная книга 
кіріптарлық қарыз - заем кабальный 
кіріптарлық мəміле - кабальная сделка 
кіріптарлық шарт - кабальный договор 
кіріптарлық шарттар (талаптар) - условия кабальные 
кіріс ағыны - поток доходов 
кіріс айналысының жылдамдығы - скорость 
обращения доходов 

кіріс аударымы - входящий перевод 
кіріс бабы - статья доходов (доходная), статья приходная
кіріс баптары - доходные статьи 
кіріс жəне шығыс - приход и расход 
кіріс жоспарының орындалуы - выполнение плана 
доходов 

кіріс картасы - карта приходная 
кіріс кассасы - приходная касса 
кіріс кассасының кассирі - кассир приходной кассы 
кіріс келуін күтетін ноталар - ноты в ожидании 
доходов 

кіріс корреспонденциясы - корреспоңденция входящая 
кіріс көзіне салынатын салық - налог на источник 
кіріс кітабы - книга приходная 
кіріс құжат, келіп түскен құжат - входящий документ, 
приходный документ 

кіріс құжаттамасы - документация входная 
кіріс нөмірі - номер входящий 
кіріс операциясы - приходная операция 
кіріс ордері - приходный ордер 
кіріс пен шығыс есебі - учет доходов и расходов 
кіріс пен шығыс есебі операциясы - операция учета 
прихода и расхода 

кіріс пен шығыс есебінің теңгерімі - расчетный баланс 
доходов и расходов 

кіріс пен шығыс сметасы - смета доходов и расходов 
кіріс пен шығыс сметасының атқарылуы - 
исполнение сметы доходов и расходов 

кіріс пен шығыс теңгерімі - баланс доходов и расходов
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кіріс пен шығыс шоты - счет доходов и расходов 
кіріс пен шығысты есептеудің дағдылы əдісі - 
автоматический метод исчисления доходов и расходов 

кіріс пен шығысты сəйкестікке келтіру - приведение 
доходов и расходов в соответствие 

кіріс пошта - почта входящая 
кіріс растама - авизо входящее 
кіріс санаты, табыс санаты - категория доходов 
кіріс саясаты, табыс саясаты - политика доходов 
кіріс сəлемдемелері үшін айрықша құрлықтық 
тарифтердің үлесі - исключительные сухопутные доли 
тарифов за входящие посылки 

кіріс сметасы - смета доходов 
кіріс тапшылығы - дефицит дохода 
кіріс туралы деректер - данные о доходах 
кіріс түсімі - поступления доходов 
кіріс тізімдемесі - приходная ведомость 
кіріс үлеспұлы - пай вступительный 
кіріс файлдары - файлы входящие 
кіріс хаты - письмо входящее 
кіріс шоты - входящий счет 
кіріс, пайда, табыс, түсім - приход; профит, доходы
кіріске алу - оприходование, оприходовать, 
заприходование

кіріске алынған - оприходованный 
кіріске алынған сома - сумма оприходованная 
кіріске жазу - записывать в приход 
кіріске салық салу - налогообложение доходов 
кіріспе - вступительный
кіріспе ережелер - предварительные положения 
кіріспе мақала - статья вступительная 
кіріспе нұсқаулық, таныстыру нұсқаулығы - вводный 
инструктаж 

кіріспе сөз - вступительное слово
кіріспе, сөзбасы - преамбула
кіріссіз, табыссыз, пайдасыз - неприбыльный 
кірістегі ауытқу - колебание в доходах 
кірістен тыс шығыс - расходы сверх доходов 
кірісті активтер - активы доходные 
кірісті болжау - прогнозирование дохода 
кірісті бөлу - распределение доходов 
кірісті бөлу нормативі - норматив распределения 
доходов 

кірісті қайта бөлу - перераспределение доходов 
кірісті қалыптастыру - формирование доходов 
кірісті нарық - рынок доходный 
кірісті немесе шығысты есептеу əдісі - метод 
исчисления дохода или расхода 

кірісті реттеу, табысты реттеу - регулирование дохода 
кірісті шаруашылық - хозяйство доходное 
кірістілік баламалылығы - эквивалентность 
доходности 

кірістіліктің өсуі, табыстылықтың өсуі - рост 
доходности 

кірістің ағылып келуі - приток доходов 
кірістің артуы - прирост доходов 
кірістің инфляцияға кері ықпалы - обратное влияние 
дохода на инвестиции 

кірістің кепілдікті деңгейі, табыстың кепілдікті 
деңгейі - гарантированный уровень дохода 

кірістің күрделі шығынға пайыздық қатынасы 
- процентное отношение дохода к капитальным  
затратам 

кірістің нөлдік деңгейі - нулевой уровень доходов 
кірістің үстелуі - приращение доходов 
кірістің шығысқа қатынасы - отношение дохода к 
издержкам 

кірістің шығыстан асып түсуі - превышение доходов 
над расходами 

кірістірме - вставка
кіріс-шығыс - приходно-расходный
кіріс-шығыс кітабы - книга приходно-расходная 
кіріс-шығыс ордері - приходно-расходный ордер 
кіріс-шығыс сметасы - смета приходно-расходная 
кіріс-шығыс сметасының орындалуын талдау - 
анализ выполнения приходно-расходной сметы 

“кіріс-шығыс” үлгісі - модель “доходы-расходы” 
кісі, адам, дөкей; жеке адам, тұлға - персона, личность
кітап - книга
кітап бойынша сұрыпталым - покнижная сортировка 
“кітап жүзіндегі” пайда - прибыль “книжная” 
кітап зерттеуші, кітап танушы - книговед 
кітап қоймасы - книгохранилище
кітап палатасы - книжная палата 
кітап сөресі - книжная полка 
кітап тасушы, таратушы - книгоноша 
кітап шкафы - шкаф книжный 
кітап шоты - книжный счет 
кітапқұмар - книголюб 
кітаптағы құн, кітаптық құн - книжная стоимость 
кітаптану - книговедение
кітаптар бойынша міндеттемелер - обязательства по 
книгам 

кітаптар бойынша сальдо - сальдо по книгам 
кітапты поштамен жіберу - отослать книги почтой 
кітаптың мазмұны - оглавление книги 
кітапхана - библиотека
кітапханалық қор - фонд библиотечный 
кітапша - брошюра, книжка
кіші əріп - строчная буква 
кіші бастықтар құрамы - младший начальствующий 
состав 

кіші бөлім - подотдел
кіші қарызгер, қосалқы қарызгер - подзаемщик 
кіші мұрағатшы - архивариус
кіші облигациялар - облигации младшие 
кіші тексеруші - младший ревизор 
кішігірім айла-шарғы - миниманипуляция 
кішігірім қаржы ұйымы, микроқаржы ұйымы - 
микрофинансовая организация 

кішігірім қаржыландыру, микроқаржыландыру - 
микрофинансирование 

кішіпейілділік - обходительность
кішірейту еселігі - кратность уменьшения
кэп - кэп 
“кэп” мөлшерлемесі - ставка “кэп” 
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кэптив сақтандыру компаниясы, еншілес сақтандыру 
компаниясы - страховая кэптивная компания 

кэпцион - кэпцион 
кэш - кэш 

“КЭШ” қоры (фирманың кассалық жай-күйі) - фонд 
“КЭШ” 

кэш флоу - кэш-флоу 
кэш-дата - кэш-дата 

Қ
қабат - этаж 
қабат, қат-қабат - слой
қабыл алмаудың негізділігі - обоснованность 
отклонения 

қабылдағыш - приемник 
қабылданбаған акцепт - отклоненный акцепт 
қабылданбаған жөнелтім - непринятое отправление
қабылданбайтын жайғасым - позиция неприемлемая 
қабылданған аударымдардың тізімдемесі - опись 
принятых переводов 

қабылданған бағам - принятый курс 
“қабылданған, бірақ жарияланбаған” - “принятые, но 
не объявленные” 

қабылданған залал - принятые убытки 
қабылданғыштық - принимаемость 
қабылдап алуды растау - подтверждение приемки 
қабылдау, алу - принимать 
қабылдау; қонақасы беру - прием
қабылдау / акцепт / келісу - принятие / акцепт / 
согласие 

қабылдау бөлмесі, қабылхана - приемная
қабылдау бөлімі - отдел приемки 
қабылдау ережелері - правила приемки 
қабылдау жөніндегі алдын ала хаттама - 
предварительный протокол приемки 

қабылдау күні - день приемный 
қабылдау орны - место приема
қабылдау-өткізу акті - акт приема-передачи
қабылдау сағаты - часы приемные 
қабылдау туралы сертификат - сертификат о приемке 
қабылдау туралы түбіртек - квитанция о приеме
қабылдау хаттамасы - протокол приемки 
қабылдау шарттары - условия приема 
қабылдауға болатын шарттар - условия приемлемые 
қабылдауға келмейтін ұсыныс - предложение 
неприемлемое 

қабылдауға шақыру - приглашение на прием 
қабылдауды бақылаған кезде жіберілген қате - 
ошибка, допущенная при приемочном контроле 

қабылдаушы банк - принимающий банк 
қабырға газеті - стенгазета
қабырға шкафы - шкаф стенной 
қабілет - способность
қабілетсіз - неспособный 
қабілетсіздік - неспособность 
қабілеттілік, бейімділік - способность 
қағаз ақша - бумажные деньги
қағаз ақша, қазынашылық билет - казначейский билет 
қағаз ақша белгілерінің айналысы - обращение 
бумажных денежных знаков 

қағаз ақша жинау - тезаврирование 
қағаз ақша стандарты - бумажно-денежный стандарт 
қағаз ақша шығару - выпуск бумажных денег 
қағаз ақша эмиссиясы, қағаз ақша шығару - эмиссия 
бумажных денег 

қағаз ақшаның айналысы - обращение бумажных 
денег 

қағаз ақшаның артылуы - избыток бумажных денег 
“қағаз алтын” - “золото бумажное” 
қағаз бетінде - бумажный носитель
қағаз жүзіндегі залал - убытки бумажные 
қағаз жүзіндегі пайда - прибыль бумажная 
қағаз жұмысын қысқарту - сокращение бумажной 
работы 

қағаз құжат - документ бумажный
қағаз құжаттарды қолданбай есеп айырысу - расчеты 
без применения бумажных документов 

қағаз негізді құжат - документ на бумажной основе 
қағаз нұсқа - вариант бумажный 
қағаз папкасы - папка для бумаг 
қағаз сертификаты - сертификат бумажный 
қағаз тасушы, таратушы - рассыльный 
қағазбастылық - бумаготворчество
қағазбастылық сөзбұйда - волокита бумажная 
қағазды ағарту, əрлеу - отбеливание бумаги
қағазды тіркеу - регистрация бумаг 
қағаздың қышқылдығы - кислотность бумаги
қағаздың пішімі - формат бумаги 
қағаздың тығыздығы - плотность бумаги
қағазкескіш машина - бумагорезательная машина 
“қағазсыз” есеп айырысу - расчет “безбумажный” 
қағазсыз есептесу - безбумажные расчеты 
қағазтескі - дырокол
қағидалардан ауытқу - отступление от положений 
қадағалау - надзор 
қадағалау, байқау - наблюдение 
қадағалау, ізге түсу - прослеживание 
қадағалау деректері - данные наблюдений 
қадағалау инстанциясы - инстанция надзорная 
қадағалау ісі - дело надзорное
қадағалау қатесі - ошибка наблюдения 
қадағалау кеңесінің мүшесі - член наблюдательного 
совета 

қадағалау комитеті, байқау комитеті - комитет 
наблюдательный 

қадағалауда - под надзором 
қадағалауды жүзеге асыру - осуществление надзора 
қадағалауды күшейту - усиление надзора 
қадағалаусыздық, қараусыздық - безнадзорность
қадағалаушы, байқаушы - наблюдатель 
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қадағалаушы кеңес - наблюдательный совет 
қадағалаушы комитет - наблюдательный комитет 
қадағалаушы орган - орган надзорный 
қадір-қасиет; құн, құндылық - достоинство 
қадір-қасиетті қорғау - защита достоинства 
қажет сипаттамаларды іздестіру үшін бағалы 
қағаздарды қарап шығу - просматривать ценные 
бумаги для поиска нужных характеристик 

қажетсінулерді анықтау - определение потребностей 
қажеттерді қалыптастыру - формирование потребностей 
қажетті жағдайлар жасау - предоставление 
необходимых условий 

қажетті жарияланым - публикация необходимая 
қажетті қаражат - необходимые средства 
қажетті уақыт - время необходимое 
қажеттілігіне қарай - по мере необходимости 
қажеттілік, қажеттік - необходимость 
қажеттілік, қажетсіну; мұқтаждық - потребности / 
потребность 

қажеттілік болған жағдайда - в случае необходимости 
қажеттіліктер көлемі - объем потребностей 
қажеттіліктер құрылымы - структура потребностей 
қажеттіліктерді қанағаттандыру - удовлетворение 
потребностей 

қажеттіліктерді көрсету - указание потребностей 
қажеттілікті бағалау - оценка потребностей 
қажеттілікті есептеу - подсчитывание потребности 
қажеттілікті қайта қарау - пересмотр потребностей 
қажеттілікті қысқарту - сокращение потребности 
қажеттіліктің тоқайласуы - сопряженность 
потребностей 

қажырлы еңбек - труд доблестный
қаза болған жауынгер үшін берілетін зейнетақы - 
пенсия за погибшего воина 

қазақ жазуы - казахская письменность 
қазақ тілі - казахский язык 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
запастағы офицерінің əскери билеті - военный билет 
офицера запаса ВС РК

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 
атқарымы - функция национального фонда 
Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасында жұмылдыруға дайындау 
жəне жұмылдыру тəртібі - правила мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Республике Казахстан

Қазақстан Республикасындағы арнаулы 
экономикалық аймақтар - специальные 
экономические зоны в Республике Казахстан 

Қазақстан Республикасындағы салықтар - налоги в 
Республике Казахстан 

Қазақстан Республикасының валютасы - валюта 
Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасының жиынтық теңгерімі - 
сводный баланс Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасының жұмылдыру жоспары - 
мобилизационный план Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасының Конституциясы - 
Конституция Республики Казахстан

Қазақстан Республикасының резиденттері - 
резиденты Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры - 
Национальный фонд Республики Казахстан 

Қазақстан тауарлары - товары казахстанские 
Қазақстан Ұлттық Банктің операциялары - операции 
Национального Банка Казахстана 

қазақстандық кіріс көзінен алынатын табыс - доход 
из казахстанского источника 

қазақстандық тұлға - лицо казахстанское 
Қазақстанның даму банкі - Банк развития Казахстана 
Қазақстанның қаржы жүйесі - финансовая система 
Казахстана 

Қазақстанның Корпоративтік басқару жөніндегі 
Ұлттық Кеңесі - Национальный Совет по 
корпоративному управлению Казахстана (НСКУК) 

Қазақстанның төлем теңгерімі - платежный баланс 
Казахстана 

қазан - котел
қазанама, азанама - некролог 
“қазандық” операциясы - операция “котельная” 
“Қазпошта” акционерлік қоғамы - акционерное 
общество “Казпочта”

“Қазпошта” АҚ жарғысы - устав АО “Казпочты”
Қазпошта басшылығы - руководство Казпочты
Қазпошта бланкі - бланк Казпочты
Қазпошта бланкінің баспалық мəтіні - печатный текст 
бланка Казпочты

Қазпошта жарғысы - устав Казпочты
Қазпошта құжаттамасы - документация Казпочты
Қазпошта құжаты - документ Казпочты
Қазпошта тізілімі - каталог Казпочты
Қазпоштаның заңи мəртебесі - юридический статус 
Казпочты

Қазпоштаның зейнетақы кассасы - пенсонная касса 
Казпочты

Қазпоштаның өтемақылық қызметі - компенсацион-
ная служба Казпочты

Қазпоштаның уағдаласушы тарабы - договаривающая 
сторона Казпочты

қазылар алқасы - жюри 
қазына - казна, фиск
қазына, көмбе - клад 
қазына билеті - билет казначейский
қазына жинау - тезаврация 
қазына жинаушы - собиратель сокровищ 
қазына қоймасы - сокровищница 
қазына меншігі - собственность казны 
қазына саясаты, қазыналық саясат - фискальная 
политика 

қазынаға түскен түсімдер - поступления в казну 
қазынагер, қазынашы - фискал 
қазыналық - фискальный 
қазыналық агент - фискальный агент 
қазыналық агент көрсететін қызметтер - услуги 
фискального агента 

қазыналық атқарым - функция фискальная 
қазыналық ауыртпалық - бремя фискальное 
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қазыналық баж - фискальная пошлина 
қазыналық берешек - задолженность фискальная 
қазыналық елес, қазыналық қиял - фискальная 
иллюзия 

қазыналық жазира - фискальный оазис 
қазыналық жүйе - система фискальная 
қазыналық жыл - фискальный год 
қазыналық кеден бажы - фискальная таможенная 
пошлина 

қазыналық кедергі, қазыналық тежеме, қазыналық 
тежеуіш - фискальный тормоз 

қазыналық кəсіпорын - предприятие казенное 
қазыналық кіріс - доходы фискальные 
қазыналық құқық - фискальное право 
қазыналық қызмет - служба фискальная 
қазыналық мемлекеттік монополия - фискальная 
государственная монополия 

қазыналық міндеттемелер - обязательства фискальные 
қазыналық монополия - фискальная монополия 
қазыналық монополиялық салықтар - фискальные 
монопольные налоги 

қазыналық мүлік - имущество казенное 
қазыналық палата - палата казенная 
қазыналық салық салу - обложение фискальное 
қазыналық саясат - политика фискальная 
қазыналық саясат құралдары - инструменты 
фискальной политики 

қазыналық табыс, қазыналық кіріс - доход 
фискальный 

қазыналық тариф - тариф фискальный 
қазыналық шектеу саясаты - рестрикционная 
фискальная политика 

қазыналық шұрат, қазыналық жазира (салық 
жеңілдіктері бар шағын мемлекеттер, аралдар, 
аймақтар) - оазис фискальный 

қазынаны толықтыру - пополнение казны 
қазынаның жұтаңдығы - скудность казны 
қазынашы - казначей 
қазынашы қол қойған чек - чек, подписанный 
казначеем 

қазынашы-бухгалтер - казначей-бухгалтер 
қазынашылық - казначейская облигация 
қазынашылық акция - казначейская акция 
қазынашылық ақшасы - казначейские деньги 
қазынашылық бағалы қағаздар - казначейские ценные 
бумаги 

қазынашылық бағалы қағаздарға арналған 
жинақтаушы сертификаттар - накопительные 
сертификаты на казначейские ценные бумаги 

қазынашылық билет - казначейский билет 
қазынашылық билеттер нарығы - рынок казначейских 
билетов 

қазынашылық бона - казначейская бона 
қазынашылық валюта - казначейская валюта 
қазынашылық варрант - казначейский варрант 
қазынашылық вексель - казначейский вексель 
қазынашылық вексельдер бойынша мөлшерлеме - 
ставка по казначейским векселям 

қазынашылық вексельдер бойынша пайыздық 
мөлшерлеме - процентная ставка по казначейским 
векселям 

қазынашылық жинақ ақша нотасы - казначейская 
сберегательная нота 

қазынашылық қолма-қол ақша - казначейская 
наличность 

қазынашылық қолхат - казначейская расписка 
қазынашылық куəлік - казначейское свидетельство 
қазынашылық міндеттеме - казначейское 
обязательство 

қазынашылық міндеттемелер нарығы - рынок 
казначейских обязательств 

қазынашылық несие - казначейская ссуда 
қазынашылық несие шоттары - казначейские ссудные 
счета 

қазынашылық нота - казначейская нота 
қазынашылық облигация - облигация казначейская 
қазынашылық салық жəне несие шоты - казначейский 
налоговый и ссудный счет 

қазынашылық салықтық босату - казначейское 
налоговое освобождение 

қазынашылық саясатты қатайту - ужесточение 
фискальной политики 

қазынашылық сертификат - казначейский сертификат 
қазынашылық чек - казначейский чек 
қазынашылық эмиссия - казначейская эмиссия 
қазынашылық эмиссия жүйесі - система казначейской 
эмиссии 

қазынашылық, қазына мекемесі - казначейство 
қазынашылыққа берілетін несие - ссуда казначейству 
қазынашылыққа бюджет шығысын өтеу үшін 
берілетін несие - ссуда казначейству для покрытия 
бюджетных расходов 

қазынашылықтың бюджеттен тыс шоттары - 
внебюджетные счета казначейства 

қазынашылықтың кассалық сақтық қорлары - 
кассовые резервы казначейства 

қазынашылықтың қолда бар бос ақшасы - свободная 
наличность казначейства 

қазынашылықтың пайдасына соманы қабылдауға 
уəкілетті - уполномоченный принимать суммы в 
пользу казначейства 

қазынашылықтың төлем қаражаты - платежные 
средства казначейства 

қазынашының есеп беруі - отчет казначея 
қазынашының орынбасары - заместитель казначея 
қазіргі құн - современная стоимость 
қазіргі мөлшерлеме, қолданымдағы мөлшерлеме - 
существующая ставка 

қазіргі уақытқа дейін - до настоящего времени 
қазіргі үрдіс, қолданымдағы үрдіс - существующая 
тенденция 

“қайда” - “куда”
қайраң - шельф
қайраткер - деятель
қайсарлық, жанкештілік - самоотверженность
қайсарлық, мойымастық - неукротимость 
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қайта аттестаттау - переаттестация
қайта аттестаттаудан өту - прохождение 
переаттестации 

қайта аудару - перевод обратный 
қайта бағаланған - переоцененный 
қайта бағаланған валюта - переоцененная валюта 
қайта бағаланған құн - стоимость переоцененная 
қайта бағалау - переоценка 
қайта бағалауға арналған сақтық қорлар - резервы на 
переоценку 

қайта бағалау коэффициенті - коэффициент 
переоценки 

қайта бағалау құны - стоимость переоценочная 
қайта бағалау сақтық қоры - резерв переоценочный 
қайта бағалау шоты - счет переоценки, переоценочный 
счет 

қайта бағдарлау - переориентировка 
қайта басып шығару, қайта басылым - переиздание 
қайта бекіту - перезаделка 
қайта белгілеу - переустановление 
қайта бөлу, қайта бөліс - передел, перераспределение
қайта бөлу айырмасы - сальдо перераспределения 
қайтадан жазу, көшіріп жазу; хат-хабар жазысу, хат 
алысу; қатынасхат - переписка 

қайтадан қаржы бөлу - переассигнация 
қайтадан қор құру, қайта қорландыру - 
перефондирование 

қайта даярлау - переподготовка 
қайта даярлаудан өту - прохождение переподготовки 
қайта депозиттеу, қайта депозитке салу - 
передепонирование 

қайта дисконттау, қайта есептеу - редисконтирование 
қайта есептелген сақтық қорлар - пересчитанные 
резервы 

қайта есептелген тратта - переучтенная тратта 
қайта есептелетін - переучитываемый 
қайта есептелуге тиісті - подлежащий переучету 
қайта есептесу, қайта есеп айырысу - перерасчет 
қайта есептеу - пересчет, переучет, переучитывание, 
переучитывать, производить пересчет

қайта есептеу кезіндегі айырма - разница при 
пересчете 

қайта есептеу кестесі - таблица пересчета 
қайта есептеу коэффициенті - коэффициент пересчета 
қайта есептеу мөлшерлемесі - ставка переучета, 
переучетная ставка

қайта есептеу несиесі - переучетный кредит 
қайта есептеу операциялары - переучетные операции 
қайта есептеу үлестемесі - квота переучета 
қайта есептеу үшін қолайлы - приемлемый для 
переучета 

қайта жабдықтау - переоборудование
қайта жазу, қайта түсіру - перезапись
қайта жасақтау - переформирование
қайта жекешелендіру - реприватизация 
қайта жолдау кезінде жоғалған - утерянный при 
пересылке 

қайта жолдау рəмізі - символ переадресования 

қайта жоспарлау - перепланирование
қайта жөндеу, қайта жасау - переделка
қайта жүйелеу - дерегуляризация 
қайта жүктеу, қайта тапсыру - перепоручение
қайта жіберуді бақылау мерзімі - контрольный срок 
пересылки

қайта жіберіледі - досылается
қайта инвестицияланған - реинвестированный 
қайта инвестицияланған пайда - прибыль 
реинвестированная 

қайта инвестицияланған пұрсаттылық - 
реинвестиционная привилегия 

қайта инвестициялау - реинвестирование, 
реинвестировать

қайта инвестициялау артықшылығы - привилегия 
реинвестиционная 

қайта инвестициялау мөлшерлемесі - ставка 
реинвестирования 

қайта инвестициялау шегерімі - реинвестиционная 
скидка 

қайта инвестициялау шоты - счет реинвестиционный 
қайта инвестициялаудың пайдалылығы - 
рентабельность реинвестирования 

қайта капиталдандыру - рекапитализация, 
рекапитализирование, перекапитализировать

қайта капиталдандырылған - перекапитализированный 
қайта кеңшілік жасалмайтын вексель - 
непереуступаемый вексель 

қайта кепілге салу - перезаклад, перезалог
қайта куəландыру - переосвидетельствование 
қайта қабылданатын ипотека - перенимаемая ипотека 
қайта қаралатын баға - пересматриваемая цена 
қайта қаралатын мөлшерлеме - пересматриваемая 
ставка 

қайта қаралған несие - пересмотренная ссуда 
қайта қаралған нұсқа - вариант пересмотренный 
қайта қаралған ұсыныс - предложение пересмотренное 
қайта қарау - пересмотр 
қайта қарау тетігі - механизм пересмотра
қайта қарау шарттарымен берілетін несие - ссуда с 
пересмотренными условиями 

қайта қаржыландыру - рефинансирование, 
перефинансирование, рефинансировать

қайта қаржыландыру жөніндегі міндеттеме - 
обязательство по рефинансированию 

қайта қаржыландыру жүйесі - система 
рефинансирования 

қайта қаржыландыру кезіндегі пайыздық 
мөлшерлеме - процентная ставка при 
рефинансировании 

қайта қаржыландыру мөлшерлемесі - ставка 
рефинансирования 

қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің төмендеуі - 
понижение ставки рефинансирования 

қайта қаржыландыру операциялары - операции 
рефинансирования 

қайта қаржыландыру сертификаттары - сертификаты 
рефинансирования 
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қайта қаржыландыру сомасы - сумма 
рефинансирования 

қайта қаржыландыру туралы əлеуетті міндеттеме - 
потенциальное обязательство о рефинансировании 

қайта қаржыландыру туралы келісім - соглашение о 
рефинансировании 

қайта қаржыландыру туралы шешім - решение о 
финансировании 

қайта қаржыландыруға арналған кредит - кредит на 
рефинансирование 

қайта қаржыландыруға жарамды - пригодный для 
рефинансирования 

қайта қаржыландыруға жатпайтын - не подлежащий 
рефинансированию 

қайта қаржыландыруға жатпайтын борыш - не 
подлежащий рефинансированию долг 

қайта қаржыландырылатын - рефинансируемый 
қайта қаржыландырылатын кредит - 
рефинансируемый кредит 

қайта қаржыландырылған - рефинансированный 
қайта қаржыландырылған қарыз - 
рефинансированный заем 

қайта қаржыландырылған кредит - 
рефинансированный кредит 

қайта қаржыландырылған несие - рефинансированная 
ссуда 

қайта қорландыру - рефондирование 
қайта қорландырылмайтын - нерефондируемый 
қайта қосылу - воссоединение
“қайта құйылу”, “қайта құйылым” - “перелив” 
қайта құру - перестройка 
қайта құру, жаңғырту - реконструкция 
қайта құру облигациясы - облигация 
реорганизационная 

қайта құрылым - переустройство
қайта құрылымдалған борыш - долг 
реструктурированный 

қайта құрылымдалған кредит - кредит 
реструктурированный 

қайта құрылымдау - реструктурирование, 
переструктурирование 

қайта құрылымдау, құрылымды өзгерту, құрылымды 
қайта қарау - реструктуризация 

қайта құрылымдау бағдарламасы - программа 
реструктуризации 

қайта құрылымдау кезеңі - период реструктуризации 
қайталама, екінші рет - вторичный 
қайталама ақпар - сводка вторичная 
қайталама зерттеу - обследование повторное 
қайталама ипотека - вторичная ипотека 
қайталама ипотекалық кепілхат - вторичная ипотечная 
закладная 

қайталама ипотекалық несие - вторичная ипотечная 
ссуда 

қайталама қаржыландыру - финансирование 
вторичное 

қайталама қаржыландыру, екінші қайтара 
қаржыландыру - вторичное финансирование 

қайталама құжаттық ақпарат - вторичная документная 
информация 

қайталама нарық - рынок вторичный 
қайталама ресурстар - ресурсы вторичные 
қайталама сауалдама - опрос вторичный 
қайталама сұрыптау - вторичная сортировка
қайталама табыс - доход вторичный 
қайталама тапсырыс құны - стоимость повторного 
заказа 

қайталама ұсыныс - предложение вторичное 
қайталама үрдіс - вторичная тенденция 
қайталама хат - письмо повторное 
қайталама шикізат - сырье вторичное 
қайталама эмиссия, қайталап шығару - повторная 
эмиссия 

қайталанған ұсыныс - повторное предложение 
қайталанған эмиссия айы - месяц повторной эмиссии 
қайталап ескерту - напоминание повторное 
қайталап орналастырылатын чек - повторно 
размещаемый чек 

қайталап сатып алу - повторная покупка, повторное 
приобретение

қайталап тапсыру бонасы - препоручительные боны 
қайталап тапсыру жазбасы - препоручительная 
надпись 

қайталап шығару, қайталама шығарылым - 
повторный выпуск 

қайталау, пысықтау - повторение
қайта несиелендіру - рекредитование, перекредитовать
қайта нөмірлеу - перенумеровать 
қайта оқыту - переобучение
қайта орталықтандыру - рецентрализация 
қайта өңдеу, ұқсату - переработка
қайта ресімдеу - переоформление 
қайта реттеу - дерегулирование, дерегуляция
қайтармау - невозврат 
қайта сайлау, жаңадан сайлау - перевыборы 
қайта сақтандырма ұсыныс, қайта сақтандыру 
ұсынысы - перестраховочный слип 

қайта сақтандыру - перестрахование 
қайта сақтандыру бағдарламасы - программа 
перестрахования 

қайта сақтандыру жүйесі - система перестрахования 
қайта сақтандыру комиссиясы - перестраховочная 
комиссия 

қайта сақтандыру кувері, қайта сақтандыру өтемі - 
перестраховочный кувер 

қайта сақтандыру құны - стоимость перестрахования 
қайта сақтандыру нарығы - перестраховочный рынок 
қайта сақтандыру нысаны - форма перестрахования 
қайта сақтандыру операциялары - операции 
перестраховочные 

қайта сақтандыру пулы - пул перестраховочный 
қайта сақтандыру сыйлықақысы - перестраховочная 
премия 

қайта сақтандыру тəуекелдігі - риск перестраховочный 
қайта сақтандыру төлемі - платеж перестраховочный 
қайта сақтандыру үлестемесі - перестраховочная квота 
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қайта сақтандыру шарттары - условия перестрахования 
қайта сақтандыру шарты - перестраховочный договор 
қайта сақтандыру; сақтану, бассауғалау - 
перестраховка 

қайта сақтандырудағы салыстырма тізбе - 
рекапитуляция в перестраховании 

қайта сақтандырушы - перестраховщик 
қайта сақтанушы, қайта сақтандырылушы - 
перестрахователь 

қайта салу - перезакладывать 
қайта сату құқығын шектеу - ограничение права 
перепродажи 

қайта сатып алу бағасы - цена перекупки 
қайта сатып алу келісімі, кері сатып алу келісімі - 
перекупное соглашение 

қайта сатып алу туралы келісім - соглашение о 
перекупке 

қайта сенім білдіру - передоверие 
қайта синдикаттау - ресиндикация 
қайта табысталатын аккредитив - переуступаемый 
аккредитив 

қайта табысталатын индоссамент - препоручительный 
индоссамент 

қайта табысталатын құжат - переуступаемый 
документ 

қайта табысталатын құрал - переуступаемый 
инструмент 

қайта табысталатын чек - переуступаемый чек 
қайта табысталатын, кеңшілік берілетін - 
переуступаемый 

қайта табысталған теңгерімдік құн - переуступленный 
балансовый счет 

қайта табысталған шот - переуступленный счет 
қайта табыстау туралы шарт (сақтандыруда) - 
условие о переуступке 

қайта табыстау, кеңшілік беру - переуступка 
қайта табыстаушылық - переуступаемость 
қайта таңбалау - перемаркировка 
қайта тарифтеу - перетарификация 
қайта тексеру - перепроверка 
қайта теңгерімдеу - перебалансировать 
қайта тиеу алаңқайы - платформа перегрузки
қайта тіркеу - перерегистрация, перерегистрирование
“қайта тоғанақталған” бағалы қағаздар - 

“переупакованные” ценные бумаги 
қайта тоғанақтау, қайта буып-түю - переупаковка 
қайта топтау, қайта топтастыру - перегруппировка 
қайта ұйымдастыру - реорганизация, проведение 
реорганизации, реорганизовать

қайта ұйымдастыру рəсімі - процедура 
реорганизационная 

қайта шеку - перечеканка 
қайтару, қайтарып беру, қайтарып алу; қайта оралу - 
возврат, возвращение 

“Қайтару” жапсырмасы - ярлык “Возврат”
қайтару кепілдігі - гарантия возврата
қайтару құқығы - право возврата 
қайтару мөлшері - норма возврата 

қайтару себебі - причина возврата 
қайтару туралы арыз - заявление о возврате
қайтару туралы талап - требование о возврате 
қайтаруға құқық - право на возврат 
қайтарудың талап етілетін нормасы - требуемая норма 
возврата 

қайтарусыз қаржыландыру, қайтарылмайтын 
қаржыландыру - безвозвратное финансирование 

қайтарусыз несие, қайтарылмайтын несие - 
безвозвратная ссуда 

қайтарылатын аккредитив - отзывной аккредитив 
қайтарылатын артықшылықты акция - 
привилегированная возвратная акция 

қайтарылатын жарна - взнос возвращаемый 
қайтарылатын несие - ссуда возвратная 
қайтарылатын сомаға арналған чек - чек на 
возвращаемую сумму 

қайтарылатын хат - возвращаемое письмо
қайтарылатын, қайтарылмалы - отзывной 
қайтарылған сома - возвращенные суммы
қайтарылған чек - чек возвращенный 
қайтарылма несие - возвратная ссуда 
қайтарылма облигация - облигация возвратная 
қайтарылма төлем құжаты - возвратный платежный 
документ 

қайтарылма төлемдер - возвратные платежи 
қайтарылма чек - возвратный чек 
қайтарылмайтын несие - ссуда безвозвратная 
қайтарылмайтын префакция - префакция 
невозвратная 

қайтарылмайтын шығын - невозвратные издержки 
қайтарылмайтындық - невозвратность 
қайтарылмалы депозит - возвратный депозит 
қайтарылмалы облигация - облигация возвращаемая 
қайтарылмалы опцион - опцион с возвратом 
қайтарылмалы префакция - префакция возвратная 
қайтарым, қайтару, қайтарып беру, қайтарып алу - 
возврат 

қайтарым, қайырым - отдача 
қайтарымды аяқтау - завершить возврат
қайтарымды негіздегі қаржыландыру - финансирова-
ние на возвратной основе 

қайтарымдық қаржылаңдыру - финансирование 
возвратное 

қайтарымсыз жарна - взнос безвозвратный 
қайтарымсыз қаржыландыру - финансирование 
безвозвратное 

қайтарымсыз төлем талабы - безотзывное платежное 
требование 

қайтарып алу бойынша - по отзыву 
қайтарып алу; кері шақырып алу; сын-пікір - отзыв 
қайтарып алынатын - отзывной 
қайтарып алынатын аккредитив - отзывный 
аккредитив 

қайтарып алынатын артықшылықты акциялар - 
отзывные привилегированные акции 

қайтарып алынатын бенефициарий - отзывный 
бенефициарий 
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қайтарып алынатын кепілдік - отзывная гарантия 
қайтарып алынатын құжат - отзывной документ 
қайтарып алынатын құжаттамалық аккредитив - 
отзывной документарный аккредитив 

қайтарып алынатын несие - отзывной кредит 
қайтарып алынатын облигация - отзывная облигация 
қайтарып алынатын өмірлік сенім қоры - отзывный 
пожизненный траст 

қайтарып алынатын сенімгерлік - отзывной траст 
қайтарып алынатын сыйлықақылы облигация - 
отзывная облигация с премией 

қайтарып алынатындық - отзываемость 
қайтарып алынбайтын (аккредитив туралы) - 
безотзывный 

қайтарып алынбайтын аккредитив - безотзывный 
аккредитив 

қайтарып алынбайтын құжаттамалық аккредитив - 
безотзывный документарный аккредитив 

қайтарып алынбайтын несие - безотзывный кредит 
қайтарып алынбайтын расталған аккредитив - 
аккредитив безотзывно-подтвержденный 

қайтарып алынбайтын расталмаған аккредитив 
- аккредитив безотзывно-неподтвержденный, 
неподтвержденный безотзывный аккредитив

қайтарып алынбайтын сенімгерлік - траст 
безотзывный 

қайтарып алынбайтын экспорттық аккредитив - 
экспортный безотзывный аккредитив 

қайтарып алынбайтындық - безотзывность 
қайткен күнде де - любой ценой 
қайтымды - обратимый 
қайтымды акциялар - обратимые акции 
қайтымды бағалы қағаз - обратимая ценная бумага 
қайтымды валюта - обратимая валюта 
қайтымды облигациялар - обратимые облигации 
қайтымды позитив - позитив обратимый
қайтымдылық, қайтарымдылық - возвратность 
қайтымдылық; айналымдылық, 
айырбасталымдылық, айырбасталғыштық - 
обратимость 

қайтымдылықты енгізу - введение обратимости 
қайтымсыз айырбасталымдылық - необратимая 
конвертируемость 

қайтымсыз валюта, айырбасталмайтын валюта - 
необратимая валюта 

қайтымсыз өзгерістер - перемены необратимые 
қайтымсыздық - необратимость 
қайтыс болған жағдайға байланысты сақтандыру - 
страхование на случай смерти 

қайшы келетін талап - противоречащее требование 
қайшылықты құқық - право коллизионное 
қайшылықты құқық қағидаты - принцип 
коллизионного права 

қайшылықты мүдделер - интересы противоречащие 
(противоречивые) 

қайшылықты талаптар - требования противоречивые 
қайырма бетінде, сыртқы бетінде - на обороте
қайырмалдық беруші - пожертвователь 

қайырмалдық қоры - фонд пожертвований 
қайырмалдық, қайыр-садақа, жылу, құрмалдық, 
қайыр көрсету - пожертвование 

қайырмалдыққа арналған қор - фонд для 
пожертвований 

қайыршылық тұзағы - ловушка нищеты 
қайыршылық, кедейлік - нищета 
қайырымдылық - благотворительность
қайырымдылық жасаумен айналысу - занятие 
благотворительностью 

қайырымдылық қоғам - благотворительное общество 
қайырымдылық қорларының меншігі - 
собственность благотворительных фондов 

қайырымдылық корпорациясы - корпорация 
благотворительная 

қайырымдылық қоры - благотворительный фонд 
қайырымдылық көмек - благотворительная помощь
қайырымдылық қызмет - благотворительная 
деятельность 

қайырымдылық қызметке қатысушылар - участники 
благотворительной деятельности 

қайырымдылық лотереясы - лотерея 
благотворительная 

қайырымдылық мақсатпен шығарылатын 
пошта маркасы - почтовая марка, выпускаемая с 
благотворительной целью

қайырымдылық мақсатында ақша жинау - сбор денег 
в благотворительных целях 

қайырымдылық мекемесі - благотворительное 
учреждение 

қайырымдылық салым ақша - вклад 
благотворительный 

қайырымдылық сенім қоры - траст благотворительный 
қайырымдылық ұйым - благотворительная 
организация 

қайырымдылық ұйымдарына қайыр көрсету - 
пожертвование благотворительным организациям 

қақтығыс - коллизия, столкновение
қақшу (арамзалық мəміле) - спихивание 
қала аралық қатынас - сообщение междугородное 
қала аралық сөйлесу - междугородный переговор 
қала аралық телефон байланысы - междугородная 
телефонная связь

қала бюджеті, қалалық бюджет - городской бюджет 
қала ішінде - внутри города
қала тұрпатты - городской тип 
қалабасы, мэр - мэр
қаладан сыртта инкассолау бөлімі - отдел 
внегородской инкассации 

қалалық пошта байланыс торабы - городской узел 
почтовой связи

қалалық пошта байланысы бөлімшесі - городское 
отделение почтовой связи (ГОПС)

қалалық пошта қызметі - городская почтовая служба
қалалық халыққа білім беру бөлімі - гороно 
қаламсап; тұтқа - ручка
қаланың ішінде инкассолау бөлімі - отдел 
внутригородской инкассации 
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қалаулеп беру - кондиционирование
қалаулы, таңдаулы - избранник 
қалдығы аз технология - малоотходная технология 
қалдық - остаток 
қалдық ақша - деньги оставшиеся 
қалдық кітабы - сальдовая книга 
қалдық шама - остаточная величина 
қалдықтар - отходы
қалдықтар картасы - карта остатков 
қалдықтар құны - стоимость отходов 
қалдықты жаңа шотқа ауыстыру - перенос остатка на 
новый счет 

қалдықты көшіру (бухгалтерияда) - перенесение 
остатка, перенос остатка 

қалдықты тексеру - проверить остатки 
қалдықтық бағалы қағаздар - остаточные ценные 
бумаги 

қалдықтық бенефициар - остаточный бенефициар 
қалдықтық қағидат бойынша қаржыландыру - 
финансирование по остаточному принципу 

қалдықтық құн - остаточная стоимость 
қалдықтық легетарий - остаточный легетарий 
қалдықтық меншік - остаточная собственность 
қалдықтық мерзім - остаточный срок 
қалдықтық мұра - остаточное наследство 
қалдықтық мұрагер - остаточный наследник 
қалдықтық негізгі капитал - остаточный основной 
капитал 

қалдықтық пайда - остаточная прибыль 
қалдықтық сенім қоры - остаточный траст 
қалдықтық сертификат - остаточный сертификат 
қалдықтық сома - остаточная сумма 
қалдықтық төлем - платеж остаточный 
қалдыру - оставление 
қалқымалы капитал, өзгермелі капитал - капитал 
плавающий 

қалпына келтіру, жөндеу; жаңғырту, жаңалау - 
реставрация, восстановление

қалпына келтірілген нарық - рынок восстановленный 
қалпына келтіру құны - стоимость восстановления, 
восстановительная стоимость 

қалпына келтіру құнының нормасы - норма 
восстановительной стоимости 

қалпына келтіруге жұмсалатын шығыс - расходы на 
восстановление 

қалпына келтіруші, жаңғыртушы - реставратор 
қалта шығыны - карманные расходы 
қалтапұл - карманные деньги
қалтарыстағы күнтізбе, көлеңкелі күнтізбе - теневой 
календарь 

қалтарыстағы мəміле - кулиса 
қалтасы қалың, ақшалы қалта - толстосум 
қалтқысыз - беззаветный
қалың көпшілікке сатуға арналған облигация - 
облигация для продажи широкой публике 

қалыпқа келтіру, нормаландыру - приведение в норму, 
нормализация

қалыптама - матрица

қалыптастыру, жасақтау - формировать 
қалыптастырылған құжат - документ 
стандартизованный 

қалыпты ауқым - масштаб нормальный 
қалыпты баға - нормальная цена 
қалыпты дебиторлық берешек - нормальная 
дебиторская задолженность 

қалыпты жағдай - состояние нормальное 
қалыпты инвестициялық практика - нормальная 
инвестиционная практика 

қалыпты кредиторлық берешек - нормальная 
кредиторская задолженность 

қалыпты құн - нормальная стоимость 
қалыпты нарық - нормальный рынок 
қалыпты несиелендіру аумағы - территория 
нормального кредитования 

қалыпты нормаланған үлестірім - нормальное 
нормированное распределение 

қалыпты пайда - нормальная прибыль 
қалыпты сатып алу - нормальная продажа 
қалыпты сауда бірлігі, қалыпты сауда өлшемі - 
торговая нормальная единица 

қалыпты табыс - нормальный доход 
қалыпты теңдестірме - нормальные уравнения 
қалыпты тəуекел (қатер) - нормальный риск 
қалыпты уақыт - время нормальное 
қалыс қалу - воздержаться
қамқор, қамқоршы - опекун 
қамқорлық (бағып-қағуды, өсіруді міндетіне алу) - 
опека 

қамқорлық, қорғаншылық - попечение 
қамқорлық, медеткерлік - шефство 
қамқорлық көрсету - оказание покровительства 
қамқоршы, қорғаншы - попечитель 
қамқоршы құжаты - опекунский документ 
қамқоршы шоты - счет опекуна 
қамқоршылық - опекунство 
қамқоршылық күрделі жұмсалым - опекунские 
капиталовложения 

қамқоршылық шот - опекунский счет 
қамқоршылық, қорғаншылық - попечительство 
қамқоршылықты баж - пошлина покровительственная 
қамқоршының банкроттық кезінде мүліктен 
бас тарту құқығы - право отказа попечителя при 
банкротстве от имущества 

қамсыздандыру капиталы - капитал обеспечения 
қамсыздандыру нысаны - форма обеспечения 
қамсыздандыру ретінде - в качестве обеспечения 
қамсыздандыруды ауыстыру - замена обеспечения 
қамсыздандыруды талап ету - требование   
обеспечения 

қамсыздандырудың жеткіліксіздігі - недостаток 
обеспечения 

қамсыздандырылған ақша - деньги обеспеченные 
қамсыздандырылған облигация, қамтамасыз етілген 
облигация - облигация обеспеченная 

қамсыздандырылмаған вексель - необеспеченный 
вексель 
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қамсыздандырылмаған жайғасым - необеспеченная 
позиция 

қамсыздандырылмаған қарыз - необеспеченный заем 
қамсыздандырылмаған кредит - необеспеченный 
кредит 

қамсыздандырылмаған несие - необеспеченная ссуда 
қамсыздандырылмаған несиегер, қамтамасыз 
етілмеген несиегер - необеспеченный кредитор 

қамсыздандырылмаған опцион - необеспеченный 
опцион 

қамтамасыз ететін кепілхат - обеспечивающая 
закладная 

қамтамасыз етілген, қамсыздандырылған - 
обеспеченный 

қамтамасыз етілген борыш, қамсыздандырылған 
борыш - обеспеченный долг 

қамтамасыз етілген борышқорлық міндеттеме - 
обеспеченное долговое обязательство 

қамтамасыз етілген вексель - обеспеченный вексель 
қамтамасыз етілген жай вексель - простой 
обеспеченный вексель 

қамтамасыз етілген қарыз - заем обеспеченный 
қамтамасыз етілген кепілдік - обеспеченная гарантия 
қамтамасыз етілген кепілзатты өткізу - реализация 
залогового обеспечения 

қамтамасыз етілген кредит - обеспеченный кредит 
қамтамасыз етілген кредит карточкасы - 
обеспеченная кредитная карточка 

қамтамасыз етілген мəміле - обеспеченная сделка 
қамтамасыз етілген міндеттеме - обеспеченное 
обязательство 

қамтамасыз етілген несие - обеспеченная ссуда 
қамтамасыз етілген облигациялар - обеспеченные 
облигации 

қамтамасыз етілген талап етілмелі сома - 
обеспеченная онкольная сумма 

қамтамасыз етілгендік, қамтамасыз етілу - 
обеспеченность 

қамтамасыз етілетін кепілдік - обеспечиваемая 
гарантия 

қамтамасыз етілмеген (қамсыздандырылмаған) 
облигациялар - необеспеченные облигации 

қамтамасыз етілмеген ақша - необеспеченные деньги 
қамтамасыз етілмеген берешек - необеспеченная 
задолженность 

қамтамасыз етілмеген борыш, 
қамсыздандырылмаған борыш - необеспеченный 
долг 

қамтамасыз етілмеген борышкерлік міндеттеме - 
необеспеченное долговое обязательство 

қамтамасыз етілмеген қарыз - заем необеспеченный 
қамтамасыз етілмеген қарыз капиталы - 
необеспеченный заемный капитал 

қамтамасыз етілмеген қарызхаттар - необеспеченные 
займы

қамтамасыз етілмеген кепілдік - необеспеченная 
гарантия 

қамтамасыз етілмеген кредит - кредит необеспеченный 

қамтамасыз етілмеген несие - ссуда необеспеченная 
қамтамасыз етілмеген нота - необеспеченная нота 
қамтамасыз етілмеген облигация, 
қамсыздандырылмаған облигация - необеспеченная 
облигация 

қамтамасыз етілмеген ұзақ мерзімді борыш - 
необеспеченный долгосрочный долг 

қамтамасыз етілмеген эмиссия - эмиссия 
необеспеченная 

қамтамасыз етілмеген, қамсыздандырылмаған - 
необеспеченный 

қамтамасыз етілмейтін (қамсыздандырылмайтын) 
несие - ссуда без обеспечения 

қамтамасыз етілу мөлшері - норма обеспечения 
қамтамасыз ету (қамсыздандыру) кепілімен берілетін 
несие - ссуда под обеспечение 

қамтамасыз ету кепілдігімен - под обеспечение 
қамтамасыз ету құны - стоимость обеспечения 
қамтамасыз ету құнының несие мөлшеріне қатынасы 

- отношение стоимости обеспечения к размеру ссуды 
қамтамасыз ету ретінде сақтауға беру - отдавать на 
хранение как обеспечение 

қамтамасыз ету сомасы - сумма обеспечения 
қамтамасыз ету шарттары - условия обеспечения 
қамтамасыз ету, қамсыздандыру, қамсыздандырма - 
обеспечивать, обеспечение

қамтамасыз етудің бақылауға алынатындығы - 
подконтрольность обеспечения 

қамтамасыз етудің бұзылуы, қамсыздандырудың 
бұзылуы - нарушение обеспечения 

қамту - охват
қамту, қосу, енгізу - включение 
қанағаттанарлық - удовлетворительный 
қанағаттанарлық жеткізілім - удовлетворительная 
поставка 

қанағаттанғысыз жағдаят - неудовлетворительная 
конъюнктура 

қанағаттанғысыз жеткізілім - неудовлетворительная 
поставка 

қанағаттандырарлық өтімділік - удовлетворительная 
ликвидность 

қанағаттандыру, қанағаттану - удовлетворение 
қанағаттандырылған өтімділік - удовлетворенная 
ликвидность 

қанағаттандырылған сұраныс - удовлетворенный 
спрос 

қанағаттандырылған чек - удовлетворенный чек 
қанағаттандырылмаған қажеттілік - потребности 
неудовлетворенные 

қанағаттану дəрежесі - степень удовлетворенности
қанағаттанушылық - удовлетворенность 
қанатбелгі, қанатша, құсбелгі - галочка
қанатты сөз - апофегма
қанау; пайдалану - эксплуатация 
қандай қорға жататынын анықтау - определение 
фондовой принадлежности

қанығу шегі, молығу шегі - точка насыщения 
қап, қапшық - мешок 
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қап құлақшасы, қаптың жапсырмасы - мешковый 
ярлык

қап ұстағыш - мешкодержатель
қап ұстағыштағы топ - группа на мешкодержателе
қапқа салу - класть в мешок
қаптама - кожух
қаптар тобы - группа мешков 
қаптарды тігу - пошив мешков
қаптарды шаңнан тазартатын машина - машина для 
обеспылования мешков

қаптардың салмағы - вес мешков
қаптың аузы - горловина мешка
қапшық, қаптама - оболочка
қапы жіберілген мүмкіндік - возможность упущенная 
қапы жіберілген пайда, уыстан шығарылған пайда, 
ұтылған пайда, алынбай қалған пайда - выгода 
упущенная 

қапы жіберілген тиімділік түріндегі нұқсан, алынбай 
қалған пайда түріндегі зиян - ущерб в виде 
упущенной выгоды 

қапы жіберу - упущение 
қапы кеткен табыс - доход упущенный 
қап-ыдыс - мешок-тара 
қап-ыдыс бойынша көшірім - выписки по мешкотаре
қапыл ақша - горячие деньги 
“қапыл карточка” - горячая карточка” 
“қапыл карточкалардың” тізімі - список “горячих 
карточек” 

қапыл қарызхат - горячий заем 
қапыл шығарылым - горячий выпуск 
қар көшкінінің жиналуы - сход снежных лавин
қара базар - черный рынок 
қара базарда сату - продажа на черном рынке 
қара базардағы баға - цена на черном рынке 
қара базардағы операциялар - операции на черном 
рынке 

қара базардағы сауда - торговля на черном рынке 
қара базардың бағамы - курс черного рынка 
қара касса - черная касса 
қара тізімге енгізу - занесение в черный список, 
заносить в черный список

қара экономика, жасырын экономика - черная 
экономика 

қарабайырлық - банальность
қарадүрсін - примитивность
қаражат - средства 
қаражат алушы - получатель средств 
қаражат аудару - перевод средств 
қаражат беру - предоставление средств 
қаражат босату, қаражат бөлу - отпустить средства, 
отпуск средств

қаражат бөлу - выделение средств 
қаражат жинау - сбор средств 
қаражат жинау, қаражат сақтау - сбережения средств 
қаражат көздері жəне оның пайдаланылуы туралы 
есептеме - отчет об источниках средств и их 
использовании 

қаражат көлемі - объем средств 

қаражат қайта құйылатын шоттар - счета с переливом 
средств 

қаражат қалдығы - остаток средств 
қаражат құны, құрал-жабдық құны - стоимость 
средств 

қаражат өздігінен аударылатын шот - счет с 
автоматическим переводом средств 

қаражат тарту - привлечение средств 
қаражат іздестіру - изыскание средств 
қаражатқа тыйым салу - замораживание средств 
қаражаттандырма сомасы - сумма ассигнований 
қаражаттандырма‚ қаражат бөлу - ассигновка 
қаражаттандыру - ассигнация 
қаражаттандыру, жəрдемқаржы беру - субсидирование 
қаражаттандыру жауапкершілігі, жəрдемқаржылық 
жауапкершілік; ынтымақты жауапкершілік - 
субсидиарная ответственность 

қаражаттандыру жүйесін қайта қарау - пересмотр 
системы субсидирования 

қаражаттандыру қоры - фонд ассигнований 
қаражаттандыру туралы заң жобасы - законопроект об 
ассигнованиях 

қаражаттандыру шоты - счет ассигнований 
қаражаттандыруды кейінге қалдыру - отсрочка 
ассигнований 

қаражаттандыруды молайту - увеличение 
ассигнований 

қаражаттандыруды шектеу - ограничение 
ассигнований 

қаражаттандырылған кредит, жəрдемқаржылық 
кредит - субсидированный кредит 

қаражаттандырылмаған - неассигнованный 
қаражатты алу - изъятие средств 
қаражатты аудару - перечисление средств 
қаражатты аударуды шектеу қатері - риск ограничения 
перевода средств 

қаражатты біріктіру - объединять средства 
қаражатты бөлу - распределение средств 
қаражатты бөлшектеу, бей-берекет шашырату - 
распылить средства 

қаражатты даусыз есептен шығару - бесспорное 
списание средств 

қаражатты жалғандықпен алушы - фиктивный 
получатель средств 

қаражатты жұмылдыру - мобилизация средств 
қаражатты заңсыз иемдену - незаконное присвоение 
средств 

қаражатты инвестициялау - инвестирование средств 
қаражатты қажетсіну - потребность в средствах 
қаражатты қайта бөлу - перераспределение средств 
қаражатты қайтарып алу - отзыв средств 
қаражатты мақсатқа сай пайдалану - целевое 
использование средств 

қаражатты мəжбүрлі түрде есептен шығару - 
принудительное списание средств 

қаражатты орналастыру - размещение средств 
қаражатты өздігінен аудару шоттары - счета 
автоматического перечисления средств 
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қаражатты пайдалану - использование средств 
қаражатты сақтық қорда сақтау - резервирование 
средств 

қаражатты талапайға салу - растранжиривание средств 
қаражатты шетел валютасы түрінде сақтық қорда 
сақтау - резервирование средств в иностранной 
валюте 

қаражатты шоғырландыру - аккумуляция средств 
қаражаттың ағылып келуі - приток средств 
қаражаттың артығы - излишки средств 
қаражаттың артылуы - избыток средств 
қаражаттың ауысқан қалдығы - переходящие остатки 
средств 

қаражаттың ауыспалы қалдығы, ауыспалы қаражат 
қалдығы - переходный остаток средств 

қаражаттың банктер арасындағы қозғалысы - 
движение средств между банками 

қаражаттың жеткіліксіздігі - недостаток средств 
қаражаттың жоқтығы - отсутствие средств 
қаражаттың жұмсалуы - израсходование средств
қаражаттың жұтылуы - поглощение средств 
қаражаттың жылыстауы - отток средств 
қаражаттың иесі - владелец средств 
қаражаттың қайта оралуы - репатриация средств 
қаражаттың көздері жəне орындалуы туралы 
есептеме - отчет об источниках и исполнении средств 

қаражаттың пайдаланылуы туралы есептеме - отчет 
об использовании средств 

қаражаттың сметадан артық жұмсалуы - перерасход 
средств сверх сметы 

қаражаттың таусылуы - истощение средств 
қаражаттың шоттан алынғаны туралы алдын ала 
хабарлау - предварительное уведомление о снятии 
средств со счета 

қаражаттың шоттар арасындағы қозғалысы - 
движение средств между счетами 

қаражаты шектеулі адамдар - люди с ограниченными 
средствами 

қарақшы провайдер - пиратский провайдер 
қарақшылық шабуыл - разбойное нападение 
қарекеттік уəждеме - мотивация деятельная 
қарама-қайшы дəлелдер - доводы противоречивые 
қарама-қайшы деректер - данные противоречивые 
қарама-қайшылық, қарама-қайшы - противоречие 
қарама-қайшылықтар тереңдігі - глубина 
противоречий 

қарама-қайшылықты - противоречивый 
қарама-қайшылықтың шиеленісуі - обострение 
противоречий 

қарама-қарсы бап - противоположная статья 
қарама-қарсы кепілгерлік, ыңғайласпа кепілгерлік - 
встречное поручительство 

қарама-қарсы кепілдік, ыңғайласпа кепілдік - 
встречная гарантия 

қарама-қарсы қуынымды есепке алу - зачет 
встречных исков 

қарама-қарсылық - контраст
қарама-қарсы талап - требование встречное 

қарама-қарсы талаптарды есепке алу - зачет 
встречных требований 

қарама-қарсы талаптарды сальдо бойынша дүркін-
дүркін есептеу - периодические расчеты по сальдо 
встречных требований 

қарама-қарсы талапты қабылдамау - отклонение 
встречного требования 

қарама-қарсы талапты қанағаттандыру - 
удовлетворение встречного требование 

қарама-қарсы ұсыныс, ыңғайласпа ұсыныс - 
встречное предложение 

қарап шығу, көру - просмотр 
қарапайым акция, кəдуілгі акция - обыкновенная 
акция 

қарар; бұрыштама - резолюция 
қарар енгізу - внесение резолюции 
қарар жазу - составление резолюции 
қарар қабылдау - принятие резолюции, принять 
резолюцию

қарар ұсыну - выдвижение резолюции, предложение 
резолюции

қарарды дауыс беру арқылы қабылдау - принятие 
резолюции голосованием 

қарарды қабылдамай тастау - провал резолюции 
қарарды қолдау - поддерживание резолюции, 
поддержка резолюции

қарарды мақұлдау - одобрение резолюции 
қарастыру реті, қарау реті - порядок рассмотрения 
қарастырылған, көзделген - предусмотренный 
қарау, тексеру, қаралу‚ тексеріп қарау, тексермелеу - 
осмотр, рассмотрение, усмотрение

қарауға арналған ұсыныс - предложение для 
рассмотрения 

қарауға енгізу - вынесение на рассмотрение 
қарауға ұсыну - представление на рассмотрение 
қарауда, қаралуда - на рассмотрении 
қараудан кейін - по рассмотрении 
қараудың нəтижелері туралы баяндау, қараудың 
нəтижелері баяндалсын - доложить о результатах 
рассмотрения

қараусыздық - запущенность
қарауыл - сторож
қарашын, оққағар - телохранитель
қарбалас - аврал
қарбалас жұмыс уақыты, қарбалас сағат - час “пик”
қарғыбау - ошейник 
қарғыс айту, бəддұға - анафема
қаржы, қаражат; құрал, тəсіл - средство 
қаржы, қаржы-қаражат - финансы 
қаржы, қаржылық, қаржылай - финансовый 
қаржы агенті - финансовый агент 
қаржы агентіндегі қолма-қол ақша - наличность у 
финансового агента 

қаржы агентінің атқарымы - функция финансового 
агента 

қаржы ағыны - поток финансовый 
қаржы айқындығы - финансовая ясность 
қаржы ақпараты - финансовая информация 
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қаржы ақпаратын толық ашу - полное раскрытие 
финансовой информации 

қаржы активінің қолданылу мерзімі - срок действия 
финансового актива 

қаржы активтері - финансовые активы 
қаржы активтеріне инвестиция жұмсау - инвестиции в 
финансовые активы 

қаржы активтерінің құрылымы - структура 
финансовых активов 

қаржы алпауыты - финансовый магнат 
қаржы алшақтығы - финансовый разрыв 
қаржы алымы - финансовый сбор 
қаржы аспектілерін талдау - анализ финансовых 
аспектов

қаржы ауыртпалығы - финансовое бремя 
қаржы ахуалының нашарлауы - ухудшение 
финансовой ситуации 

қаржы аясындағы кəсіптік əдеп - профессиональная 
этика в сфере финансов 

қаржы бағдарламасы - финансовая программа 
қаржы базисі - финансовый базис 
қаржы бақылауы - финансовый контроль 
қаржы басқармалары - финансовые управления 
қаржы бейтараптығы - финансовый нейтралитет 
қаржы биллі - финансовый билль 
қаржы бөлу, қаражаттандыру, бөлінген қаражат - 
ассигнование

қаржы бөлігі - финансовая часть 
қаржы бөлімдері - финансовые отделы 
қаржы бөлімі - отдел финансовый, раздел финансовый
қаржы брокері - финансовый брокер
қаржы бухгалтериясы, қаржы есепшілігі - финансовая 
бухгалтерия 

қаржы бірлестігі - объединение финансовое 
қаржы векселі, қаржылық вексель - финансовый 
вексель 

қаржы векселінің есебі - учет финансового векселя 
қаржы дағдарысы - финансовый кризис 
қаржы делдалдығы, қаржылық делдалдық - 
финансовое посредничество 

қаржы делдалы - финансовый посредник 
қаржы дербестігі - финансовая самостоятельность 
қаржы дивиденді - финансовый дивиденд 
қаржы директоры - финансовый директор 
қаржы домицилі, қаржы мекенжайы - финансовый 
домициль 

қаржы доноры - донор финансовый 
қаржы дүрлікпесі - финансовая паника 
қаржы есебі - расчет финансовый, учет финансовый
қаржы есебін автоматтандыру - автоматизация 
финансовых расчетов 

Қаржы есебінің стандарттары жөніндегі кеңес - Совет 
по стандартам финансового учета 

қаржы есеп-қисабы - отчетность финансовая 
қаржы есеп-қисабына шолу - обзор финансовой 
отчетности 

қаржы есеп-қисабының аудиті - аудит финансовой 
отчетности 

қаржы есеп-қисабының халықаралық стандарты, 
халықаралық қаржы есеп-қисабының 
стандарттары - международный стандарт финансовой 
отчетности 

қаржы есептемелеріндегі əдеттегіден тыс баптар - 
экстраординарные статьи в финансовых отчетах 

қаржы есептемесі, қаржылық есептеме, қаржылық 
есеп беру - финансовый отчет 

қаржы есептемесі (есеп беру) бөлімі - отдел 
финансовых отчетов 

қаржы есептемесін беру - представление финансового 
отчета 

қаржы есептемесін беру мерзімі - срок представления 
финансового отчета 

қаржы есептемесін талдау - анализ финансовых 
отчетов 

қаржы есептемесіне ескерту - примечание к 
финансовой отчетности 

қаржы есептемесінің активі мен пассиві - актив и 
пассив финансового отчета 

қаржы есептемесінің аудиті - аудит финансовых 
отчетов 

қаржы есептілігі (есеп-қисабы) жөніндегі сарапшы - 
эксперт по финансовой отчетности 

қаржы есептілігі, қаржы есеп-қисабы - финансовая 
отчетность 

қаржы есептілігін бұрмалау - фальсификация 
финансовой отчетности 

қаржы есептілігінің құжаттары - документы 
финансовой отчетности 

қаржы есепшілігі, қаржылық есепшілік - финансовое 
счетоводство 

қаржы жағдайы - условия финансовые 
қаржы жағдайы; қаржы ережесі - финансовое 
положение 

қаржы қаржы жағдайы, қаржының жай-күйі - 
состояние финансовое 

жағдайы туралы анықтама - справка о финансовом 
положении 

қаржы жағдайы туралы сұрау салу - запрос о 
финансовом положении 

қаржы жағдайын бағалау - оценка финансового 
положения 

қаржы жағдайын жақсарту - улучшение финансовой 
ситуации 

қаржы жағдайын зерттеу - обследование финансового 
положения 

қаржы жағдайын сауықтыру - оздоровление 
финансового состояния 

қаржы жағдайын талдау - анализ финансового 
состояния 

қаржы жағдайының өзгерістері (өзгеруі) туралы 
есептеме - отчет об изменениях финансового 
положения 

қаржы жағдайының сипаттамасы - характеристика 
финансового положения 

қаржы жайғасымы, қаржы айқындамасы - 
финансовая позиция 
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қаржы жай-күйі, қаржылық жай-күй - финансовое 
состояние 

қаржы жаңартпалары - финансовые инновации 
қаржы жарнасы - финансовый взнос 
қаржы жауапкершілігі - финансовая ответственность 
қаржы жəне ақша-кредит шектеуі саясаты - политика 
финансовых и денежно-кредитных ограничений 

қаржы жеңілдігі - льгота финансовая 
қаржы жəрдемі берілетін экспорт - экспорт 
субсидируемый 

қаржы жобасы - проект финансовый 
қаржы жоспары - финансовый план 
қаржы жоспарын талдау - анализ финансового плана 
қаржы жүйесі - финансовая система 
қаржы жүйесінің институционалдық құрылымы - 
институциональная структура финансовой системы 

қаржы жүйесінің қожырауы - расстройство 
финансовой системы 

қаржы жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету - обеспечение стабильного функционирования 
финансовой системы 

қаржы жүйесінің тұтастығы - целостность финансовой 
системы 

қаржы жылы - финансовый год 
қаржы жылының аяқталуы - конец финансового года 
қаржы заң жобасы - финансовый законопроект 
қаржы заңнамасы - финансовое законодательство 
қаржы иммунитеті - иммунитет финансовый 
қаржы инвестициясы - финансовая инвестиция 
қаржы инжинирингі - финансовый инжиниринг 
қаржы инспекторы - финансовый инспектор 
қаржы инспекциясы - финансовая инспекция 
қаржы институты - финансовый институт 
қаржы институтын қайта ұйымдастыру - 
реорганизация финансового института 

қаржы институтына жатпайтын корпорация - 
нефинансовая корпорация 

қаржы институтына жатпайтын мемлекеттік 
кəсіпорындардың бейсалықтық түсімі - 
неналоговые поступления нефинансовых 
государственных предприятий 

қаржы институтының беделі - репутация финансового 
института 

қаржы интермедиациясы - интермедиация финансовая 
қаржы капитализмі - финансовый капитализм 
қаржы капиталисі - финансовый капиталист 
қаржы капиталы - финансовый капитал 
қаржы капиталын меншіктенуші - собственник 
финансового капитала 

қаржы капиталының монополиясы - монополия 
финансового капитала 

қаржы келісімі, қаржылық келісім - финансовое 
соглашение 

қаржы келісімшарты - финансовый контракт 
қаржы кеңесшісі - финансовый консультант, 
финансовый советник

қаржы кепілдігі - гарантия финансовая 
қаржы ковенанты - ковенант финансовый 

қаржы комиссиялары - финансовые комиссии 
қаржы комитеті - финансовый комитет 
қаржы комитеттері - финансовые комитеты 
қаржы компаниясы - финансовая компания 
қаржы компаниясының мəртебесі - статус финансовой 
компании 

қаржы консалтингі - финансовый консалтинг 
қаржы коэффициенттері - финансовые коэффиценты 
қаржы көздері - финансовые источники 
қаржы көмегі, қаржылай көмек - финансовая помощь 
қаржы көмегін алушы - получающий финансовую 
помощь 

қаржы көмегін беру - предоставление финансовой 
поддержки 

қаржы көмегін көрсету - оказывать финансовую 
помощь 

қаржы көрсеткіші - индикатор финансовый, 
финансовый показатель 

қаржы көрсеткіштерін ағымдағы бағамен ұсыну - 
представление финансовых показателей в текущих 
ценах 

қаржы көрсеткіштерін экономикалық бағалау - 
экономическая оценка финансовых показателей 

қаржы көрсеткіштерінің жүйесі - система финансовых 
показателей 

қаржы көшірімі - финансовая выписка 
қаржы күйреуі - крах финансовый 
қаржы қағаздары - финансовые бумаги 
қаржы қажеттіліктері - финансовые потребности 
қаржы қаражаты - финансовые средства 
қаржы қаражатын алу туралы хабарлама - 
уведомление об изъятии финансовых средств 

қаржы қаражатын бөлу - распределение финансовых 
средств 

қаржы қаражатын жұмылдыру - мобилизация 
финансовых средств 

қаржы қаражатын пайдалану - использование 
финансовых средств 

қаржы қаражатын үнемдеу - экономия финансовых 
средств 

қаржы қаражатының жылыстауы - отток финансовых 
средств 

қаржы қаражатының көлемі - объем финансовых 
средств 

қаржы қаражатының санаты - категория финансовых 
средств 

қаржы қауіпсіздігі - финансовая безопасность 
қаржы қиындығы - финансовое затруднение 
қаржы қиындығын бастан кешіру - испытывать 
финансовые затруднения 

қаржы қиындықтары - финансовые трудности 
қаржы қиыншылықтары - затруднения финансовые 
қаржы қолдауы, қаржылық қолдау - финансовая 
поддержка 

қаржы қолдауын қамтамасыз ету - обеспечение 
финансовой поддержки 

қаржы қолдауын көрсету - оказывать финансовую 
поддержку 
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қаржы қорланымының құралуы - образование 
денежных накоплений 

қаржы корпорациясы - финансовая корпорация 
қаржы қоры - фонд финансовый 
қаржы құжаттамасы - финансовая документация 
қаржы құжаты - финансовый документ 
қаржы құқығы - финансовое право 
қаржы құқығы жүйесі - система финансового права 
қаржы құқығының жеке субъектілері - 
индивидуальные субъекты финансового права 

қаржы құқығының субъектілері - субъекты 
финансового права 

қаржы құқығының тақырыбы - предмет финансового 
права 

қаржы құнының төмендеуі - снижение финансовой 
стоимости 

қаржы құпиясы - финансовая тайна 
қаржы құралдарымен сауда - торговля финансовыми 
инструментами 

қаржы құралдарын иеліктен алу - отчуждение 
финансовых инструментов 

қаржы құралдарын сатып алу-сату - купля-продажа 
финансовых инструментов 

қаржы құралдарының айналымдылығы - 
обращаемость финансовых инструментов 

қаржы құралдарының алғашқы буыны - первое 
поколение финансовых инструментов 

қаржы құралдарының өзара алмастырылатындығы 
- взаимозаменяемость финансовых инструментов 

қаржы құралдарының табыстылығы - доходность 
финансовых инструментов 

қаржы құралдарының үшінші буыны - третье 
поколение финансовых инструментов 

қаржы құралы - финансовый инструмент 
қаржы құралы бағасының көтерілуі - повышение 
цены финансового инструмента 

қаржы құралын ұстаушы - держатель финансового 
инструмента 

қаржы құралының ағымдағы құнының деңгейі - 
уровень текущей стоимости финансового инструмента 

қаржы құрылымы - финансовая структура 
қаржы қызметі - финансовая деятельность, финансовая 
служба

қаржы қызметін басқару - управление финансовой 
деятельностью 

қаржы қызметін көрсету - финансовое обслуживание 
қаржы қызметін көрсету шарттары - условия 
предоставления финансовых услуг 

қаржы қызметін мемлекеттік басқару - 
государственное управление финансовой 
деятельностью 

қаржы қызметін талдау жөніндегі маман - специалист 
по анализу финансовой деятельности компании 

қаржы қызметін тексеру - проверка финансовой 
деятельности 

қаржы қызметінің басшысы - руководитель 
финансовой службы 

қаржы қызметкері - работник финансовый 

қаржы қызметкері, қаржыгер - финансист 
қаржы қызметтерін көрсету бөлімі - отдел финансовых 
услуг 

қаржы қызметтерін көрсету маркетингі - маркетинг 
финансовых услуг 

қаржы қысымы - прессинг финансовый 
қаржы леверажы - финансовый левераж 
қаржы левереджі, қаржы тұтқасы - финансовый 
левередж 

қаржы лизингі - финансовый лизинг 
қаржы лизингісі мəмілесі - сделка финансового лизинга 
қаржы лизингісі шарты - договор финансового лизинга 
қаржы мағлұмдамасы - декларация финансовая 
қаржы мəзірі (мезіреті) - финансовое меню 
қаржы мекемелері секторы - сектор финансовых 
учреждений 

қаржы мекемелеріне берілетін жəрдемқаржы - 
субсидия финансовым учреждениям 

қаржы мекемесі - финансовое учреждение 
қаржы мəмілелері - сделки финансовые 
қаржы менеджері - финансовый менеджер 
қаржы менеджменті - финансовый менеджмент 
қаржы мəселелері жөнінде кеңес беру - 
консультирование по финансовым вопросам 

қаржы мəселелері жөніндегі кеңесші - консультант по 
финансовым вопросам 

қаржы мəселелері жөніндегі маман - специалист по 
финансовым вопросам 

қаржы мəселесі - финансовый вопрос 
қаржы механизмі, қаржы тетігі - финансовый 
механизм 

қаржы министрі - министр финансов 
Қаржы министрлігі - Министерство финансов 

(Минфин) 
қаржы министрлігі үшін шоттардың жай-күйі 
туралы есеп беру - отчет для министерства финансов 
о состоянии счетов 

қаржы министрлігінің есеп беруі (есептемесі) - отчет 
министерства финансов 

қаржы министрлігінің облигациясы - облигация 
министерства финансов 

қаржы міндеттемелері - финансовые обязательства 
қаржы міндеттемелерін орындауға қабілетті - 
способный выполнять финансовые обязательства 

қаржы міндеттемелерін өтеу - погашение финансовых 
обязательств 

қаржы монополиясы - монополия финансовая 
қаржы мүдделері - интересы финансовые 
қаржы мүддесі - финансовый интерес 
қаржы нарығы - финансовый рынок 
қаржы нарығын саралау - сегментация финансового 
рынка 

қаржы нарығына қатысушы - участник финансового 
рынка 

қаржы нарығына қатысушының атқарымы - 
функции участника финансового рынка 

қаржы нарығындағы бағам - курс на финансовом 
рынке 
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қаржы нарығындағы өрлеу - подъем на финансовом 
рынке 

қаржы нарығының ауаны - настроение финансового 
рынка 

қаржы нарығының сараланымы - сегмент 
финансового рынка 

қаржы нарығының техникалық жай-күйі - 
техническое состояние финансового рынка 

қаржы нарықтарының тұрақсыздығы - 
нестабильность финансовых рынков 

қаржы несиелендіруі - финансовое кредитование 
қаржы нəтижелері - финансовые результаты 
қаржы нəтижелері туралы есептің мазмұны - 
содержание отчета о финансовых результатах 

қаржы нəтижелерінің шоты - счет финансовых 
результатов 

қаржы нормалары - финансовые нормы 
қаржы нормативтері - финансовые нормативы 
қаржы олигархиясы - финансовая олигархия 
қаржы операциялары - финансовые операции 
қаржы операциялары бойынша жұмсалған шығыс - 
расходы по финансовым операциям 

қаржы операцияларын жасауға мүмкіндік беретін 
пластикалық карточка - пластиковая карточка, 
позволяющая производить финансовые операции

қаржы операцияларын жүргізу - вести (проводить) 
финансовые операции

қаржы операцияларын жүргізу жөніндегі терминал - 
терминал по проведению финансовых операций 

қаржы операцияларынан алынған кіріс - доходы от 
финансовых операций 

қаржы операцияларының кезеңдігі - цикл финансовых 
операций 

қаржы операцияларының қорытындысы - итог 
финансовых операций 

қаржы операциясын жазу - запись финансовой 
операции 

қаржы опционы - финансовый опцион 
қаржы органдары - финансовые органы 
қаржы органдарының бақылау-тексеру жұмысы 

- контрольно-ревизионная работа финансовых     
органов 

қаржы органдарының бюджеттің атқарылуы туралы 
есеп-қисабы - отчетность финансовых органов об 
исполнении бюджета 

қаржы органдарының мемлекеттік кіріс бойынша 
есеп-қисабы - отчетность финансовых органов по 
государственным доходам 

қаржы орнықтылығы, қаржылық орнықтылық, 
қаржы жөнінен орнықтылық - финансовая 
устойчивость 

қаржы орнықтылығы коэффициенті - коэффициент 
финансовой устойчивости 

қаржы орнықтылығын бағалау - оценка финансовой 
устойчивости 

қаржы орталығы - финансовый центр 
қаржы өкілі - финансовый представитель 
қаржы пайдасы - прибыль финансовая 

қаржы пирамидасы, қаржы үшкілі - финансовая 
пирамида 

қаржы практикасы - финансовая практика 
қаржы принципалы - финансовый принципал 
қаржы проблемасы - проблема финансовая 
қаржы рентасы - рента финансовая 
қаржы рəсімдері - финансовые процедуры 
қаржы ресурстары - финансовые ресурсы 
қаржы ресурстарын беру - предоставление финансовых 
ресурсов 

қаржы ресурстарын біріктіру - объединение 
финансовых ресурсов 

қаржы ресурстарын пайдалану - использование 
финансовых ресурсов 

қаржы ресурстарын тарту - привлечение финансовых 
ресурсов 

қаржы ресурстарын шоғырландыру - концентрация 
финансовых ресурсов 

қаржы ресурстарының ағылып келуі - приток 
финансовых ресурсов 

қаржы ресурстарының жетіспеуі - нехватка 
финансовых ресурсов 

қаржы ресурстарының теңгерімі - баланс финансовых 
ресурсов 

қаржы ресурстарының тиімділігі - эффективность 
финансовых ресурсов 

қаржы реформасы - финансовая реформа 
қаржы сақтық қорлары, қаржылық сақтық қорлар - 
финансовые резервы 

қаржы саласы - финансовая сфера 
қаржы саласындағы маман - специалист в области 
финансов 

қаржы салу, қаржы жұмсау, қаражат жұмсау - 
инвестировать 

қаржы салымдарының тəуекелділігі - рискованность 
вложений 

қаржы салымы, қаржы жұмсалымы - финансовые 
вложения 

қаржы салымының пайдалылығы - рентабельность 
вложений 

қаржы санаттары - финансовые категории 
қаржы сараптамасы - финансовая экспертиза 
қаржы сарапшысы - финансовый эксперт 
қаржы саясаты - финансовая политика 
қаржы секторы - финансовый сектор 
қаржы сенімгері - финансовый траст 
қаржы синдикаты - финансовый синдикат 
қаржы сметасы, қаржы жоспарламасы - финансовая 
смета 

қаржы статистикасы - статистика финансов 
(финансовая) 

қаржы стратегиясы - финансовая стратегия 
қаржы супермаркеті, қаржылық заңғайыр дүкен - 
финансовый супермаркет 

қаржы табу, табыс табу - зарабатывать 
қаржы талаптарымен жасалатын операциялар - 
операции с финансовыми требованиями 
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қаржы талдампазы (талдаушысы) - финансовый 
аналитик 

қаржы талдауы, қаржылық талдау - анализ 
финансовый 

қаржы тасқыны, қаржы ағыны - финансовые потоки 
қаржы тежеуіші - финансовый тормоз 
қаржы тексерісі, қаржылық тексеріс - финансовая 
ревизия 

қаржы теңгерімі - финансовый баланс 
қаржы тəртібі - дисциплина финансовая 
қаржы тəсімі - схема финансовая 
қаржы тəуекелдігін сақтандыру - страхование 
финансовых рисков 

қаржы тобы, қаржылық топ - финансовая группа 
қаржы траттасы - тратта финансовая 
қаржы тұжырымдамасы - финансовые концепции 
қаржы тұрақтылығы - финансовая стабильность 
Қаржы тұрақтылығы жəне қаржы нарығын дамыту 
жөніндегі кеңес - Совет по финансовой стабилизации 
и развитию финансового рынка 

қаржы тұрақтылығы коэффициенті - коэффициент 
финансовой стабильности 

қаржы тұрақтылығын талдау - анализ финансовой 
устойчивости 

қаржы “тұтқасы” - финансовый “рычаг” 
қаржы тұтқасының нəтижесі - эффект финансового 
рычага 

қаржы уəжі - мотив финансовый 
қаржы ұйымы - финансовая организация 
қаржы үйі - финансовый дом 
қаржы факторы - фактор финансовый 
қаржы фирмасы - фирма финансовая 
қаржы фьючерсі - финансовый фьючерс
қаржы хабарламасы - финансовое донесение 
қаржы шарттары - финансовые условия 
қаржы шаруашылығы - финансовое хозяйство 
қаржы шолуы, қаржыны шолу - финансовый обзор 
қаржы шоты - финансовый счет 
қаржы шығасысы, қаржы ысырабы - потери 
финансовые 

қаржы шығыны - затраты финансовые, издержки 
финансовые, ущерб финансовый 

қаржы шығынын теңдестіру жүйесі - система 
выравнивания финансовых затрат 

қаржы шығынын теңестіру - выравнивание 
финансовых затрат 

қаржы шығынының теңгерімі - баланс финансовых 
затрат 

қаржы шығысы, қаржылық шығыс - финансовые 
расходы 

қаржы ымырасы - финансовый компромисс 
қаржы ынталандырмасы - финансовые стимулы 
қаржы ынтымақтастығы - финансовая солидарность 
қаржы ісіндегі айлакерлік - финансовое 
мошенничество 

қаржы ісіндегі алдампаздық - финансовое 
надувательство 

қаржы істерін жүргізу - ведение финансовых дел 

қаржы-банк тұрақсыздығы - финансово-банковская 
нестабильность 

қаржы-бюджеттік жəне ақша-кредиттік шектеу 
саясаты - политика финансово-бюджетных и денежно-
кредитных ограничений 

қаржы-валюталық бақылау органы - орган 
финансово-валютного контроля 

қаржыға иелік ету - распоряжение финансами 
қаржыдағы айлакерлік - мошенничество финансовое 
қаржыдағы делдалдардан бас тарту - отказ от 
посредников в финансах 

қаржы-жоспар актісі - финансово-плановый акт 
қаржы-қаражаттағы айырбасталым - конверсия в 
финансах 

қаржы-кредит білімі - финансово-кредитное 
образование 

қаржы-кредит жүйесі - финансово-кредитная система 
қаржы-кредит жүйесі органдарының экономикалық 
жұмысы - экономическая работа органов финансово-
кредитной системы 

қаржы-кредит жүйесі ұйымы қағидатының 
жиынтығы - свод принципов организации финансово-
кредитной системы 

қаржы-кредит институттары - финансово-кредитные 
институты 

қаржы-кредит ісін ұйымдастыру қағидаттары - 
принципы организации финансово-кредитного дела 

қаржы-кредит құпиясы - финансово-кредитная тайна 
қаржы-кредит құралдарының жаңа түрлерін əзірлеу 

- разработка новых видов финансово-кредитных 
инструментов 

қаржы-кредит ұйымы - организация финансово-
кредитная 

қаржылай жəрдемқаржы - финансовые субсидии 
қаржылай жинақ - финансовые сбережения 
қаржылай залал - финансовый убыток 
қаржылай көмек бағдарламасы - программа 
финансовой помощи 

қаржылай көмек көрсету - оказание финансовой 
помощи 

қаржылай көмек көрсетуші тұлға - лицо, оказывающее 
финансовую помощь 

қаржылай көтермелеу жүйесі - система финансового 
поощрения 

қаржылай қамтамасыз ету туралы өкім - 
распоряжение о финансовом обеспечении 

қаржылай қарыз нысанында құйылу - вливание в 
форме финансовых займов 

қаржылай қолдауға үміт арту - рассчитывать на 
финансовую поддержку 

қаржылай тиімділік - выгода финансовая 
қаржыландыру - финансирование, профинансирование
қаржыландыру ауыртпалығы - бремя финансирования 
қаржыландыру бағасы - цена финансирования 
қаржыландыру бағдарламасы - программа 
финансирования 

қаржыландыру бойынша іс-шаралар кешені - 
комплекс мероприятий по финансированию 
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қаржыландыру əдісі - метод финансирования 
қаржыландыру ережелері - правила финансирования 
қаржыландыру жоспары - план финансирования 
қаржыландыру жөнінде қызметтер көрсету - услуги 
по финансированию 

қаржыландыру жөніндегі операциялар - операции по 
финансированию 

қаржыландыру кестесі - таблица финансирования 
қаржыландыру қоры - фонд финансирования 
қаржыландыру қорын құру - создание фонда 
финансирования 

қаржыландыру көздерін табудағы қиыншылық - 
трудность в нахождении источников финансирования 

қаржыландыру көзі - источник финансирования 
қаржыландыру көлемі - объем финансирования 
қаржыландыру көлемін анықтау - определение объема 
финансирования 

қаржыландыру құны - стоимость финансирования 
қаржыландыру құралы - инструмент финансирования 
қаржыландыру құрылымы - структура 
финансирования 

қаржыландыру лимиті - лимит финансирования 
қаржыландыру мөлшері - размер финансирования 
қаржыландыру нəтижелерін есептеудің тура əдісі - 
прямой метод расчета финансовых результатов 

қаржыландыру нəтижесі - результат финансирования 
қаржыландыру нысаны - форма финансирования 
қаржыландыру объектісі - объект финансирования 
қаржыландыру операциясы - операция по 
финансированию 

қаржыландыру сипаты - характер финансирования 
қаржыландыру сомасы - сумма финансирования 
қаржыландыру стратегиясы - стратегия 
финансирования 

қаржыландыру тəсілі - способ финансирования 
қаржыландыру техникасы - техника финансирования 
қаржыландыру туралы келісім - соглашение о 
финансировании 

қаржыландыру туралы ұсыныс - предложение о 
финансировании 

қаржыландыру ұйымы - организация финансирующая 
қаржыландыру ұсынысы - предложение 
финансирования 

қаржыландыру үшін төлемақы - плата за 
финансирование 

қаржыландыру шарттары - условия финансирования 
қаржыландыруға жұмсалған шығын - затраты на 
финансирование 

қаржыландыруға жұмсалған шығыс - расходы по 
финансированию 

қаржыландыруға рұқсат - разрешение на 
финансирование 

қаржыландырудағы таза қажеттілік - чистая 
потребность в финансировании 

қаржыландырудан алынған табыс - доход от 
финансирования 

қаржыландыруды жүзеге асыру - осуществление 
финансирования 

қаржыландыруды қажетсіну - потребность в 
финансировании 

қаржыландыруды қамтамасыз етуге қабілеттілік - 
способность обеспечить финансирование 

қаржыландыруды ортақ қажетсіну - общая 
потребность в финансировании 

қаржыландырудың жекеше бастау көзі - частный 
источник финансирования 

қаржыландырудың жеңілдікті мерзімі - льготный срок 
финансирования 

қаржыландырудың жоспарлылығы - плановость 
финансирования 

қаржыландырудың қайтарылмайтындығы - 
безвозвратность финансирования 

қаржыландырудың мақсаты - цель финансирования 
қаржыландырудың негізгі қағидаты - основные 
принципы финансирования 

қаржыландырудың негізгі көздері - основные 
источники финансирования 

қаржыландырудың пайдалылығы - рентабельность 
финансирования 

қаржыландырудың сметалық тəртібі - сметный 
порядок финансирования 

қаржыландырудың тоқтатылуы - прекращение 
финансирования 

қаржыландырушы тұлға - финансирующее лицо 
қаржыландырушы ұйым - финансирующая 
организация 

қаржыландырушы фирма - финансирующая фирма 
қаржыландырылатын - финансируемый 
қаржыландырылуын қамтамасыз ету - обеспечение 
финансирования 

қаржыландырылуына кепілдік беру - гарантирование 
финансирования 

қаржылық айла-шарғы - махинация финансовая 
қаржылық аппарат, қаржы аппараты - финансовый 
аппарат 

қаржылық арасалмақты талдау - анализ финансовых 
соотношений 

қаржылық арбитраждық келісімдер - финансовые 
арбитражные сделки 

қаржылық артықшылық - преимущество финансовое, 
привилегия финансовая

қаржылық бағдар - ориентир финансовый 
қаржылық бақылау əдістері - методы финансового 
контроля 

қаржылық бақылау түрі - вид финансового      
контроля 

қаржылық бақылау, қаржы бақылауы - контроль 
финансовый 

қаржылық басқару - управление финансовое 
қаржылық берешек - задолженность финансовая 
қаржылық болжау, қаржыны болжау - 
прогнозирование финансовое 

қаржылық бухгалтерлік есеп - финансовый 
бухгалтерский учет 

қаржылық бұзушылық, қаржылық жолсыздық - 
финансовое нарушение 
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қаржылық бірігу, қаржы интеграциясы - финансовая 
интеграция 

қаржылық дəрменсіздік туралы іс - дело о финансовой 
несостоятельности 

қаржылық директор - директор финансовый 
қаржылық егемендік - суверенитет финансовый 
қаржылық əлеует - потенциал финансовый 
қаржылық əріптес (серіктес) - финансовый партнер 
қаржылық есеп айырысу - финансовый расчет 
қаржылық есімдер - финансовые имена 
қаржылық жағдай - положение финансовое 
қаржылық жағдай туралы күнсайынғы есептеме - 
ежедневный отчет о финансовом положении

қаржылық жағдай туралы мəліметтер - сведения о 
финансовом положении 

қаржылық жағдайды тексеру - проверка финансового 
положения 

қаржылық жағдайы бекем - с прочным финансовым 
положением 

қаржылық жазба - финансовая запись 
қаржылық жай-күй - финансовое состояние 
қаржылық жалгерлік - финансовая аренда 
қаржылық жалгерлік, қаржы жалгерлігі - аренда 
финансовая 

қаржылық жаңартпа - инновация финансовая 
қаржылық жауапкершілігі - ответственность 
финансовая 

қаржылық жəне операциялық стандарттық бірыңғай 
есептеме (есеп беру) - финансовый и операционный 
стандартный единый отчет 

қаржылық жеңілдіктер беру - предоставление 
финансовых льгот 

қаржылық жүйелік дағдарыс, қаржы жүйесінің 
дағдарысы - финансовый системный кризис 

қаржылық заң жобасы - законопроект финансовый 
қаржылық зардаптар - последствия финансовые 
қаржылық зерттеу - исследование финансовое 
қаржылық инспекциялау - инспектирование 
финансовое 

қаржылық инфрақұрылым - инфраструктура 
финансовая 

қаржылық кезең - период финансовый 
қаржылық кеңес беру фирмасы - финансовая 
консультационная фирма 

қаржылық кеңес беру, қаржы жөнінен кеңес 
беру - финансовая консультация, финансовое 
консультирование

қаржылық кепілдік - финансовая гарантия 
қаржылық қиындықтар - финансовые затруднения 
қаржылық қиыншылықтар - трудности финансовые 
қаржылық қолдау - поддержка финансовая 
қаржылық қолдау қоры - фонд финансовой поддержки 
қаржылық корпорациялар секторы - сектор 
финансовых корпораций 

қаржылық көмек - помощь финансовая 
қаржылық көтермелеу - поощрение финансовое 
қаржылық кредит - финансовый кредит 
қаржылық күйреу - финансовый крах 

қаржылық қағаз - финансовая бумага 
қаржылық қажеттілік (қажетсіну) - финансовая 
потребность 

қаржылық қайта инвестициялау - реинвестиция 
финансовая 

қаржылық қарым-қатынас - финансовые отношения 
қаржылық қатынаста тəуелсіз - независимый в 
финансовом отношении 

қаржылық қатысу - финансовое участие 
қаржылық қауырттылық - напряженность финансовая 
қаржылық құзырет - компетенция финансовая 
қаржылық құйылымдар - вливания финансовые 
қаржылық құқықтық қатынастар - финансовые 
правоотношения 

қаржылық құлдырау - разрыв финансовый 
қаржылық қызметтер көрсету - услуги финансовые 
қаржылық қызметтер көрсету, қаржы қызметтерін 
көрсету - финансовые услуги

қаржылық қысым - нажим финансовый 
қаржылық қысым шаралары - меры финансового 
давления 

қаржылық мəміле - финансовая сделка 
қаржылық мүмкіндіктер - финансовые возможности 
қаржылық мұқтаждық - нуждаемость финансовая
қаржылық міндеттеме - финансовое обязательство 
қаржылық міндеттемелердің өтелмеуі - непокрытие 
финансовых обязательств 

қаржылық нəтижелер, қаржы нəтижелері - результаты 
финансовые 

қаржылық операциялар кестесі - таблица финансовых 
операций 

қаржылық операциялар үшін өкілеттік - полномочие 
для финансовых операций 

қаржылық “офф-шор” операциялары - финансовые 
“офф-шор” операции 

қаржылық өтемақы - финансовая компенсация, 
финансовое возмещение

қаржылық өткізбе - финансовая проводка 
қаржылық пайда нормасы - норма финансовой 
прибыли 

қаржылық пакет - пакет финансовый 
қаржылық регламент - регламент финансовый 
қаржылық реттеу - регулирование финансовое 
қаржылық реттеу нұсқаларының жиынтығы - набор 
вариантов финансового урегулирования 

қаржылық реттеу теориясы - теория финансового 
регулирования 

қаржылық сақтық қорларды іздестіру - поиск 
финансовых ресурсов 

қаржылық сақтық қор - финансовый резерв 
қаржылық сараптама - экспертиза финансовая 
қаржылық себептер - причины финансовые 
қаржылық сенімгерлік - траст финансовый 
қаржылық табыс - доход финансовый 
қаржылық талдамалы кесте - финансовая 
аналитическая таблица 

қаржылық талдау, қаржылық талдам - финансовый 
анализ 
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қаржылық тежеуіш - тормоз финансовый 
қаржылық тексеру - проверка финансовая, ревизия 
финансовая

қаржылық тексеруге қойылатын талап - требование к 
финансовой ревизии 

қаржылық тəртіп, қаржы тəртібі - финансовая 
дисциплина 

қаржылық тəуекел (қатер), қаржы тəуекелі - 
финансовый риск 

қаржылық тəуекелдік - риск финансовый 
қаржылық тəуелділік - зависимость финансовая 
қаржылық тəуелсіздік - финансовая независимость 
қаржылық топтар - финансовые круги 
қаржылық тұрақсыздық - финансовая нестабильность 
қаржылық тұрақтаңдыру саясаты - политика 
финансовой стабилизации 

қаржылық тұрақтану - стабилизация финансовая 
қаржылық тұрақтылық - стабильность финансовая 
қаржылық тұтқа, қаржы тұтқасы - рычаг финансовый 
қаржылық уағдаластық - договоренность финансовая 
қаржылық үлгі - финансовая модель 
қаржылық шектеу - финансовое ограничение 
қаржылық шығыс - расходы финансовые 
қаржылық ықпалшаралар - финансовые санкции 
қаржылық ынталандыру, қаржылық ынталандырма, 
қаржылай ынталандырма - финансовое 
стимулирование 

қаржылық ырықтандыру - либерализация финансовая 
қаржылық іс - финансовое дело 
қаржылық-құқықтық нормалар - финансово-
правовые нормы 

қаржылық-құқықтық санкциялар (ықпалшаралар) - 
финансово-правовые санкции 

қаржылық-экономикалық бөлім - финансово-
экономический отдел 

қаржылық-экономикалық көрсеткіштер - показатели 
финансово-экономические 

қаржылық-экспорттық кредит - финансово-
экспортный кредит 

қаржымен қамсыздандыру, қаржылық 
қамсыздандыру (қамтамасыз ету) - финансовое 
обеспечение 

қаржымен қаражаттандыру - финансовые 
ассигнования 

қаржымен орнын толтыру - покрытие финансовое 
қаржы-монополистік топтар - финансово-
монополистические группы 

қаржы-несие аясындағы құқық бұзушылық - 
правонарушение в финансово-кредитной сфере 

қаржы-несие жүйесінде сыйлықақы беру - 
премирование в финансово-кредитной системе 

қаржы-несие мекемелерінің есеп-қисабы - отчетность 
финансово-кредитных учреждений 

қаржыны бағдарламалау - финансовое 
программирование 

қаржыны бақылаушы - контролер финансовый 
қаржыны басқару - управление финансами 
қаржыны болжау, қаржылық болжау - финансовое 
прогнозирование 

қаржыны дамыту - финансовое развитие 
қаржыны есептеу - финансовые вычисления 
қаржыны жоспарлау, қаржылық жоспарлау - 
финансовое планирование 

қаржыны индекстеу - финансовая индексация 
қаржыны қайта бөлу - финансовое перераспределение 
қаржыны қайта реттеу - финансовое дерегулирование 
қаржыны сауықтыру - оздоровление финансов 
қаржыны тұрақтандыру - финансовая стабилизация 
қаржыны ырықтандыру - финансовая либерализация 
қаржының жай-күйі туралы есептеме - отчет о 
финансовом положении 

қаржының жетіспеушілігінен зардап шегуші экономи-
ка - экономика, страдающая от недостатка финансов 

қаржының келтірінді есебі - приведенный финансовый 
отчет 

қаржының күйреуі туралы ереже - положение о 
финансовом крахе 

қаржының қожырау жағдайы - состояние финансового 
расстройства 

қаржының қозғалысы туралы есептеме - отчет о 
движении финансов 

қаржының орнықтылығы - устойчивость финансовая 
қаржының түпкілікті нəтижесі, түпкілікті қаржылық 
нəтиже - конечный финансовый результат 

қаржы-өндірістік жоспар - финансово-
производственный план 

қаржы-өнеркəсіп тобы - группа финансово-
промышленная 

қаржы-өнеркəсіп тобына қатысушылар - участники 
финансово-промышленной группы 

қаржы-өнеркəсіптік топ - финансово-промышленная 
группа 

қаржы-төлем жүйесінің реформасы - реформа 
финансово-платежной системы 

қаржы-шаруашылық қызметі - финансово-
хозяйственная деятельность 

қаржы-шаруашылық қызметін талдау - анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 

қаржы-шаруашылық қызметінің нəтижелері 
туралы есептеме - отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности 

қаржы-шаруашылық қызметті бақылау - контроль 
финансово-хозяйственной деятельности 

қаржы-шаруашылық қызметті тексеру - проверка 
финансово-хозяйственной деятельности, ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности

қаржы-экономика бөлімі - отдел финансово-
экономический 

қаржы-экономикалық ақыл-кеңес беру - консалтинг 
финансово-экономический 

қаржы-экономикалық дағдарыстар - финансово-
экономические кризисы 

қаржы-экономикалық есептер - финансово-
экономические расчеты

қаржы-экономикалық шолу - финансово-
экономический обзор 

қарқын - темп
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қарқындану, қарқындандыру, қарқынын күшейту, 
үдету - интенсификация 

қарқынды жеделдету - ускорение темпа 
қарқынды экономикалық өсу - интенсивный 
экономический рост 

қарқындылық - интенсивность 
қарқынның баяулауы - замедление темпа 
қарпып қалушы, жалмаушы - прихватизатор 
қарпып қалушылық, жалмаушылық - прихватизация 
“қар соқта” - “снежный ком”
“қар соқта” деп аталатын жүйе - система называемая 

“снежный ком”
“қарсы” - “против” 
қарсы əрекет - противодействие 
қарсы əрекет етуші маркетинг - противодействующий 
маркетинг 

қарсы болу үшін негіздеме - основание для возражения 
қарсы брокер, контрброкер - контрброкер 
“қарсы” дауыс - голос “против” 
“қарсы” дауыс беру - голосование “против” 
қарсы кепілдік - контргарантия 
қарсы көрсетім - противопоказание
қарсы кінəрат-талап - контрпретензия 
қарсы қате - контрошибка 
қарсы қою - противопоставление 
қарсы қуыным - иск встречный
қарсы міндеттеме, ыңғайласпа міндеттеме - 
обязательство встречное 

қарсылық жөніндегі наразылық - возражение по 
протесту 

қарсылық туғызу - вызов протеста 
қарсылықты қанағаттандыру - удовлетворение отвода 
қарсылықты мəлімдеу - заявление отвода 
қарсы нұсқау - контруказание 
қарсы пікірді негіздеу, қарсылықты негіздеу - 
обосновать возражения

қарсы сальдо (қалдық) - контрсальдо 
қарсы талап - контртребование 
қарсы талап, қарсы қуыным - встречный иск 
қарсы талап қою - выдвижение контртребования 
қарсы талап ұсыну - предъявление контртребования 
қарсы талапты қабылдамау - отклонение 
контртребования 

қарсы талапты қанағаттандыру - удовлетворение 
контртребования 

қарсы тарап, қарсы жақ - противная сторона 
қарсы тұру, егес - противостояние 
қарсы ұсыныс - контрпредложение 
қарттық бойынша сақтандыру - страхование по 
старости 

қару - оружие
қарулану, жарақтану - вооружение
қарусыздану - разоружение
қарусыздаңдыру - демилитаризация
қарыз, қарызхат - заем 
қарыз ақша - заемные деньги 
қарыз алу - заимствовать, занимать
қарыз алу ережесі - правило получения займа 

қарыз алу жолымен қаржыландыру - финансирование 
путем получения займов 

қарыз алу қабілеттілігі, қарыз алуға қабілеттілік - 
заимоспособность 

қарыз алу мерзімін қысқарту - сокращение сроков 
заимствования 

қарыз алу мерзімін ұзарту - удлинение сроков 
заимствований 

қарыз алуға ынталандыру - стимул к получению 
займов 

қарыз алушы - получатель займа, займополучатель 
қарыз алысу - позаимствование
қарыз алысу үлесі - доля заимствований 
қарыз бен салымның шекті сомасы - предельные 
суммы займа и вклада 

қарыз берілгені жөніндегі қолхат - расписка в 
предоставлении займа 

қарыз беру - одалживать, одалживание, предоставление 
займа

қарыз беру туралы кепілдеме - рекомендация о 
предоставлении займа 

қарыз беру, қарызға беру - давать взаймы 
қарыз беруден бас тарту - отказ в займе 
қарыз беруші - заимодатель, займодавец
қарыз бойынша берешекті төлемеу - неуплата 
задолженности по займам 

қарыз бойынша борыш - долг по займам 
қарыз бойынша қаржылық есеп айырысу - 
финансовый расчет по займу 

қарыз бойынша кепілгер - поручитель по займу 
қарыз бойынша кепілгерлік - поручительство по займу 
қарыз бойынша кепілдік беру - давать гарантию по 
займу 

қарыз бойынша пайыз есептеу - начисление процентов 
по займу 

қарыз бойынша пайыз төлеу - уплата процентов по 
займу 

қарыз бойынша пайыз төлеуге жұмсалған таза шы-
ғыс - чистые расходы на уплату процентов по займу 

қарыз бойынша пайыздар - проценты по займу 
қарыз бойынша пайыздың төленбеуі - неуплата 
процента по займу 

қарыз бойынша төлем - платеж по займу 
қарыз бойынша төлемді оңтайландыру - оптимизация 
платежей по займу 

қарыз бойынша шығасы - потери по займу 
қарыз болу, берешек болу - задолжать 
қарыз валютасы - валюта займа 
қарыз есебінен қаржыландыру - финансирование за 
счет займов 

қарыз иесі, қарыз ұстаушы - займодержатель 
қарыз қалдығын өтеудің орташа мерзімі - средний 
срок погашения остатка займа 

қарыз капиталы - заемный капитал 
қарыз капиталын қажетсіну - потребность в заемном 
капитале 

қарыз капиталын пайдалану - использование заемного 
капитала 
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қарыз капиталына арналған пайыз мөлшерлемесі - 
ставка процента на заемный капитал 

қарыз капиталының коэффициенті - коэффициент 
заемного капитала 

қарыз капиталының үлесіне түзету енгізу - поправка 
на долю заемного капитала 

қарыз қаражаты - заемные средства 
қарыз қаражаты арқылы қосып алу - поглощение с 
помощью заемных средств 

қарыз қаражаты есебінен қаржыландыру - 
финансирование за счет заемных средств 

қарыз қаражаты нарығы - рынок заемных средств 
қарыз қаражатын кесіп қысқарту - урезывание 
заемных средств 

қарыз қаражатын ойдағыдай пайдалану - успешное 
использование заемных средств 

қарыз қаражатын пайдаланудың тиімділігі - 
эффективность использования заемных средств 

қарыз қаражатын пайдалы түрде пайдалану - 
прибыльное использование заемных средств 

қарыз қаражатын тартуға жұмсалған шығын - 
затраты на привлечение заемных средств 

қарыз қаражатының компанияның өз меншігіндегі 
қаражатқа қатынасы - отношение заемных средств к 
собственным средствам компании 

қарыз қаражатының ортақ сомасы - общая сумма 
заемных средств 

қарыз қаражатының үлес салмағы - удельный вес 
заемных средств 

қарыз кепілгері - гарант займа 
қарыз қоржыны - портфель займов 
қарыз қорларынан берілетін несие - ссуда от заемных 
фондов 

қарыз қорытындысы - заключение займа 
қарыз құны - стоимость займа 
қарыз құрылымын қайта қарау - пересматривать 
структуру займа 

қарыз мерзімі - срок займа 
қарыз мерзімін ұзарту - продлевание займа, 
пролонгация займов

қарыз міндеттемесі - обязательство заемное 
қарыз мөлшері - размер займа 
қарыз нысаны - форма займа 
қарыз облигацияларын мұралану - наследование 
облигаций займов 

қарыз облигацияларының ойыны - розыгрыш 
облигаций займа 

қарыз облигацияларының сериясы - серия облигаций 
займа 

қарыз облигациясы - облигация заемная 
қарыз операцияларының ашықтығы - прозрачность 
заемных операций 

қарыз пайызы - заемный процент 
қарыз сақтық қорлары - резервы заемные 
қарыз сомасы - сумма займа 
қарыз сомасының шегі - предел суммы займа 
қарыз сыңайлы, қарызсымақ - квазизаем 
қарыз траншы - транш займа 

қарыз туралы келісім жасасу - заключать соглашение 
о займе 

қарыз туралы мəміле жасасу - заключать сделку о 
займе 

қарыз туралы шарт - договор о займе 
қарыз туралы шарт талабы - условие договора о  
займе 

қарыз түрінде алушы - получатель в виде займа 
қарыз шарттары - условия займа 
қарыз шарттарын орындамау - неисполнение условий 
займа 

қарыз шарттарын талқылау - обсуждать условия 
займа 

қарыз шарты - договор займа 
қарызбен қаржыландыру деңгейі - степень 
финансирования займами 

қарызға - взаймы 
қарызға ақша алу - занимать деньги 
қарызға ақша беру - давать деньги взаймы 
қарызға алған ақшаны қайтару - возвращение денег, 
взятых взаймы 

қарызға алу - брать взаймы 
қарызға алу, қарыз алу, қарыз алысу, алыс-беріс - 
заимствование 

қарызға алынған ақша - деньги, полученные взаймы 
қарызға алынған бағалы қағаздарды жеткізу - 
поставка заимствованных ценных бумаг 

қарызға алынған қаражат - заимствованные средства
қарызға алынған сома - сумма задолженная 
қарызға берілетін ақша - деньги, даваемые взаймы 
қарызға беру - давать в долг 
қарызға беру; жақсылық жасау - одолжение 
қарызға жүгіну - прибегать к займам 
қарызға ішінара қатысу - частичное участие в займе 
қарызға қатысушылардың жеребесі - жеребьевка 
участников займа 

қарызға кепілдік беру - гарантирование займа 
қарызға қызмет көрсету - обслуживание займа 
қарызға пайызсыз ақша алу - занимать деньги без 
процентов 

қарызға сұраныс - спрос на займы 
қарызгер банкі - банк заемщика 
қарызгер мен несиегер арасындағы қатынастар - 
отношения заемщика и кредитора 

қарызгер, қарыз алушы, қарыздар - заемщик 
қарызгер-банк - банк-заемщик 
қарызгерді борыштың негізгі сомасын төлеуден 
босату - освобождение заемщика от уплаты основной 
суммы долга 

қарызгерді кредитті өтеуге қабілетсіздіктен 
сақтандыру - страхование заемщика от неспособности 
погасить кредит 

қарызгердің (қарыз алушының) кредитті 
төлеуге қабілеттілігінің рейтингі - рейтинг 
кредитоспособности заемщика 

қарызгердің беделі - репутация заемщика 
қарызгердің борышты өтеуге қабілеттілігі - 
способность заемщика к погашению долгов 
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қарызгердің əрекет етуге қабілетсіздігі - 
недееспособность заемщика 

қарызгердің іскерлік беделі - деловая репутация 
заемщика 

қарызгердің мүлкін аукционнан сату - продажа с 
аукциона имущества заемщика 

қарызгердің несиені өтеуге міндеттілігі - обязанность 
заемщика погасить ссуду 

қарызгердің этикалық беделі, қарызгердің əдептік 
беделі - этическая репутация заемщика 

қарызгер-ел - страна-заемщик 
қарызгер-кəсіпорын - предприятие-заемщик 
қарызгерлер тұрпаты - тип заемщиков 
қарызгерлердің беделін анықтау - определение 
рейтинга заемщиков 

қарыздағы үлес - доля в займе 
қарыздан түскен түсімдер - поступления от займа 
қарыздар бойынша есеп айырысу - расчеты по займам 
қарыздар бойынша жұмсалған шығыс - расходы по 
займам 

қарыздар бойынша залал шегу қатері - риск убытка по 
займам 

қарыздар кепілдігі бағдарламасы - программа 
гарантии займов 

қарыздар көлемі - объем займов 
қарыздарды қамтамасыз ету - обеспечение займов 
қарыздарды сақтандыру - страхование займов 
қарыздарды сəйкестендіру - унифицирование займов 
қарыздардың қайтарылуын талап ету - требовать 
возврата займов 

қарызды жаңарту - возобновлять заем 
қарызды іріктеп жаңғырту - факультативная конверсия 
займов 

қарызды қайта құрылымдау - реструктуризация   
займа 

қарызды қайта табыстау - переуступка займа 
қарызды қайтару - возврат займа 
қарызды қайтарып алу - отзыв займа 
қарызды қаржыландыру - финансирование заемное 
қарызды қысқарту - урезать заем 
қарызды мерзімінен бұрын өтегені үшін сыйлықақы 

- премия за досрочное погашение займа 
қарызды орналастыру - размещение займа 
қарызды өтеу - погашение займа 
қарызды өтеуге аудару - перевод в покрытие 
қарызды өтеуге қабілеттілік - способность погасить 
заем 

қарызды өтінімдер бойынша бөлу - распределение 
займа по заявкам 

қарызды пайдалану - использование займа 
қарызды ресімдеу - оформление займа, оформлять заем
қарызды тіркеу кезеңі - период регистрации займа 
қарызды төлеу - выплата займа, уплата займа
қарызды үдемелі өтеу - прогрессивное погашение 
займов 

қарызды ұластыру - консигнация займов 
қарызды шектеу - ограничение займа 
қарызды шоғырландыру - консолидация займа 

қарыздық айналым қаражаты - заемные оборотные 
средства 

қарыздық хат - письмо заемное 
қарыздың бастапқы сомасы - первоначальная сумма 
займа 

қарыздың бірте-бірте төленуін қамтамасыз ету - 
обеспечивать постепенную выплату займа 

қарыздың негізгі сомасын өтеуге төлеу - платеж в 
погашение основной суммы займа 

қарыздың негізгі сомасын төлеу - выплата основной 
суммы займа 

қарыздың пайыздық мөлшерлемесі - процентная 
ставка займа 

қарызхат ұстаушы, қарызхат иесі - заимодержатель 
қарызхат шығару - выпуск займа 
қарызхат шығарудан болатын шығасы - потери от 
выпуска займа 

қарызхатқа жазылушы - подписчик на заем 
қарызхатқа жазылымды жариялау - объявление 
подписки на заем, объявлять подписку на заем

қарызхатқа жазылыс - подписка на заем 
қарызхаттарды қайтару - репатриация займов 
қарызхатты жаңғырту - конверсия займа 
қарызхатты өткізу - реализация займа 
қарызхаттың күшін жою, қарыздың күшін жою - 
аннулирование займов 

қарым-қатынас орнату - установление отношений 
қарым-қатынас тілі - язык общения 
қарым-қатынасты айқындау - выяснение отношений 
қарым-қатынасты дамытуға септігін тигізу - 
способствование развитию отношений 

қарым-қатынасты қайта құру - перестройка 
отношений 

қарым-қатынасты нығайту - укрепление отношений 
қарым-қатынасты реттеу - урегулирование отношений 
қарым-қатынасты үзу - прерывать отношения 
қарым-қатынасты ұлғайту - расширение отношений 
қарым-қатынастың нашарлауы - ухудшение 
отношений 

қарым-қатынастың тоқтатылуы - прекращение 
отношений 

қарым-қатынастың шиеленісуі - обострение 
отношений 

қарындаш - карандаш 
қарыштап дамушы инфляция - стремительно 
развивающаяся инфляция 

қарыштап көтерілу - стремительно повышаться, 
стремительное повышение

қарыштап құлдырау - стремительно падать 
қарыштап өсуші баға - стремительно растущие цены 
қаріп - шрифт 
қаріптер гарнитурасы - гарнитура шрифтов
қасақана кем төлеуші - недоимщик злостный 
қасақана пайдалану - злостное использование
қасақана төлемеуші - неплателыцик злостный
қасақана төлем төлемеуші - неплательщик злостный 
қасақы қате, əдейі қате - ошибка преднамеренная 
қасақылық, саботаж - саботаж
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қасақылық, қиянатшылық, қиянат жасау, теріс 
пайдаланушылық - злоупотребление 

қасаңдық; көргенінен жазбау - буквоедство
қасбет - фасад
қаскөй - злостный
қаскөй банкроттық, қасақы банкроттық - злостное 
банкротство 

қаскөй бұзушы - нарушитель злостный 
қаскөйлік - злодеяние
қаскөйлік ниет - умысел 
қаскүнемдік, қараниеттілік - злонамеренность
қастандық - покушение
қастерлі құжат - реликвия документальная
қасірет - бедствие
қатайтылған бəсеке - ожесточенная конкуренция 
қатал бақылау орнату - установление жесткого 
контроля 

қатал көлік тарифі - жесткий транспортный тариф 
қатал қысымды сезіну - ощущение жесткого прессинга 
қатал саясат - политика жесткая 
қатал үнемдеу саясаты - политика жесткой экономии 
қатал шек - предел жесткий 
қатал ықпалшаралар - санкции жесткие 
қатаң ақша-несие саясаты - жесткая денежо-кредитная 
политика 

қатаң ережелер бойынша орындалатын жұмыс - 
работа строго по правилам 

қатаң есепке алынған есеп құжатының бланкі - бланк 
учетного документа строгой отчетности 

қатаң есептілік - строгая отчетность, строгоотчетность
қатаң есептілік бланкі - бланк строгой отчетности
қатаң есептілік дəптері - тетрадь строгой отчетности
қатаң жалақы, тұрақты жалақы - жесткая заработная 
плата 

қатаң қазыналық саясат - жесткая фискальная 
политика 

қатаң пайыздық мөлшерлеме - жесткая процентная 
ставка 

қатаң сөгіс - строгий выговор 
қатаң үнем саясаты - политика строгой экономии 
қатаң экономикалық саясат - жесткая экономическая 
политика 

қатар - ряд
қатарға қосылу, іске қосылу - вступить в строй
қатарлас, тұстас - параллельно
қатарлас, тұстасым - параллель
қатарлас валюта бағамы - параллельные валютные 
курсы 

“қатарлас кредиттер” - “параллельные кредиты” 
қатарлас мəміле - параллельная сделка 
қатарлас міндеттемелер - параллельные обязательства 
қатарлас нарық - параллельный рынок 
қатарлас стандарт - параллельный стандарт 
қате, қателік - ошибка
қате басылу, жаңылыс - опечатка
қате дебеттеу - ошибочное дебетование 
қате есептелген соманы қайтару - возврат ошибочно 
зачисленной суммы 

қате қабылданған - принятый по ошибке
қате мекенжай - неточный адрес
қате таңдау - выбор ошибочный 
қате төлем - ошибочный платеж 
қате түскен аударымды қайтару - возврат ошибочно 
поступившего перевода 

қателер ықтималдығы - вероятность ошибок
қателерден сақтандыру - предостережение от ошибок 
қателерді тексеру - проверка ошибок 
қателік, жаңылыс - описка 
қатені мойындау - признание ошибки 
қатені түзету - исправление ошибки 
қатер деңгейі, тəуекел деңгейі - степень риска 
қатер (тəуекел) ескерілетін - с учетом риска 
қатерден аман пайыздық мөлшерлеме - процентная 
ставка, свободная от риска 

“қатерді қадағалау” - “отслеживание угрозы” 
қатерлі (тəуекелді) алып-сатарлық - рискованная 
спекуляция 

қатерлі активтер - рискованные активы, рисковые 
активы

қатерлі бағалы қағаздарды сатып алу - покупка 
рискованных ценных бумаг 

қатерлі капитал - рисковый капитал 
қатерсіз активтер - безрисковые активы 
қатесіз - безошибочный 
қатесіз жəне түзетусіз - без помарок и поправок
қатпар - складка 
қаттау, қатпарлау - напластования
қатты сынау (қателерін ашу) - раскритиковать 
қатынас, байланыс - сношения 
қатынас (қатынау тəсілі); хабар, хабарлама 

(ақпарат, хабарлау) - сообщение 
қатынас қағаз кітабы - рассыльная книга 
қатынас қағаз тіркелетін кітап - книга рассыльная
қатырма кескіш машина - машина картонорезательная 
қатырма қағаз - картон
қатысатын кредит - кредит с участием 
қатыссыздық - безотносительность
қатысу - присутствие, участие, принятие участия 
қатысу жүйесі - система участия 
қатысу құқығы - право участия 
қатысу құқығын беретін префакция - префакция с 
участием 

қатысу несиесі - ссуда участия 
қатысу нысаны - форма участия 
қатысу облигациясы - облигация участия 
қатысу опционы - опцион участия 
қатысу сертификаты - сертификат участия 
қатысу туралы келісім - соглашение об участии 
қатысу үлесі - доля участия 
қатысу үлесін сату - продажа доли участия 
қатысу үлесін сатып алу - покупка доли участия 
қатысу үшін берілетін өтінімнің нысандамасы - 
формуляр заявки на участие 

қатысуға берілген өтінімдерді қабылдау - прием 
заявок на участие 

қатысуға өтінім - заявка на участие 
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қатысуға өтінім нысаны - форма заявки на участие 
қатысудан бас тарту - отказ от участия 
қатысуды ұсыну - предложение участия 
қатысушы - участник 
қатысушы ел - страна-участник 
қатысушы жəне дауыс беруші мүшелердің көпшілігі - 
большинство присутствующих и голосующих членов

қатысушылар тізімі - список участников 
қатысушыларды тіркеу - регистрация участников 
қатысушылардың міндеттері - обязанности участников 
қатысушының үлесін мəжбүрлі түрде сатып алу - 
принудительный выкуп доли участника 

қауқарсыз борышқорды борыштан босату - 
освобождение несостоятельного должника от долгов 

қаулы - постановление 
“қаулы етемін” - “постанавливаю”
қаулы ету - постановлять 
қаулы қабылдау - постановить
қаулы шығару - вынесение постановления 
қаулыны жариялау - оглашение постановления 
қаулының мəтіні - текст постановления 
қауым, əлеумет - община, социум
қауымдасқан мүшелік - членство ассоциированное 
қауымдасқан серіктес - партнер ассоциированный 
қауымдастық - ассоциация
қауымдастық жарғысы - устав ассоциации 
қауымдастық қоры - фонд ассоциации 
қауымдастық меморандумы - меморандум ассоциации 
қауымдастыққа бірігу - объединение в ассоциацию 
қауымдастыққа қосылу - присоединение к ассоциации 
қауымдастырылған тұлға - лицо ассоциированное 
қауырсын қалам - ручка перьевая
қауырт - неотложный
қауырт жоспар - напряженный план 
қауіп, қатер, тəуекел, тəуекелдік - риск 
қауіп-қатер дабылы - тревожная сигнализация
қауіп-қатер дəрежесінің азаюы - уменьшение степени 
риска 

қауіп-қатер дəрежесінің көбеюі - увеличение степени 
риска 

қауіп-қатерге төзімділік - толерантность к риску 
қауіп-қатердің азаюы - уменьшение риска 
қауіпсіз аймақ - безопасная зона
қауіпсіз облигация - облигация безопасная 
қауіпсіздендіру, сақтандыру (бас қорғау, сақтық ету) - 
застраховать 

қауіпсіздік - безопасность
қауіпсіздік ережелері - правила безопасности 
қауіпсіздік техникасы - техника безопасности 
қауіпсіздік техникасы бойынша кіріспе нұсқаулықтан 
өту - прохождения вводного инструктажа по технике 
безопасности 

қауіпсіздік техникасы ережелері - правила техники 
безопасности 

қауіпсіздік техникасы жөніндегі шаралар - меры по 
технике безопасности 

қауіпсіздік техникасын бұзу - нарушение техники 
безопасности 

қауіпсіздік шаралары - меры безопасности
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін контейнер - 
контейнер, обеспечивающий безопасность

қауіпсіздікті қамтамасыз ету - обеспечение 
безопасности 

қауіпті болдырмау - предотвращение риска 
қауіпті жүк - опасный груз
қауіптілігі жоғары нысандар мен ұлттық игілік 
болып табылатын нысандар құжаттамасының 
сақтандыру қорын құру жəне сақтау - создание 
и сохранение страхового фонда документации на 
объекты повышенного риска и объекты являющиеся 
национальным достоянием

қашқындық - дезертирство 
қашықтағы тұрақ - отдаленное жилище
қашықтан басқару жүйесі - система дистанционного 
управления 

қашықтық деңгейі - ступень расстояния
қиғаштық - перекос 
қирау аймағы - зона разрушения
қирау, бүліну - разрушение
қисындастыру, қиыстыру - комбинирование 
қиын-қыстау күнге арналған ақша - деньги на черный 
день 

қиын-қыстау күнге арнап сақталған ақша - деньги, 
отложенные на черный день 

қиын-қыстау күнге сақтап қою - откладывания на 
черный день 

қиын оқылатын мəтін - текст трудночитаемый 
қиыншылық, қиындық - затруднение 
қиыншылықтан абыроймен шығу - выход из 
положения с честью 

қиыншылықтарды асырып көрсету - преувеличение 
трудностей 

қиыншылықтарды еңсеру - преодоление трудностей 
қиыншылықты жою - устранение трудностей, 
устранить затруднение

қиып түбіртегі, түбіртек түбіршегі - корешок 
квитанции 

қиыстыру; амалдама - комбинация 
қиял - фантазия
қоғам - общество 
қоғам жарғысы - устав общества 
қоғам мүдделері - общественные интересы 
қоғам мүддесіне жат - антиобщественный
қоғам мүлкіне айналдыру, əлеуметтендіру - 
социализация 

қоғам мүшесі - член общества 
қоғамға қатысушы - участник общества 
қоғамдағы орын - место в обществе 
қоғамдастық - сообщество 
қоғамдастыру - обобществление
қоғамдық борыш - общественный долг 
қоғамдық босалқы қор - общественный запасный фонд 
қоғамдық даму көрсеткіші - показатель общественного 
развития 

қоғамдық еңбек - труд общественный 
қоғамдық жағдай - положение общественное
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қоғамдық жағдайдың көрсеткіші - показатель 
общественного положения 

қоғамдық қажеттілік - потребности общественные 
қоғамдық капитал - общественный капитал 
қоғамдық қауіпсіздік - общественная безопасность
қоғамдық қор - общественный фонд 
қоғамдық қорлану қоры - общественный фонд 
накопления 

қоғамдық құрылыс - строй общественный 
қоғамдық меншік - собственность общественная 
қоғамдық норма - норма общественная 
қоғамдық пайдалануға арналған - для общественного 
пользования 

қоғамдық пайдалы еңбек - труд общественно полезный 
қоғамдық пайдалылық - полезность общественная 
қоғамдық пікір - мнение общественное 
қоғамдық пікірді анықтау - выяснение общественного 
мнения 

қоғамдық пікірді зерделеу - изучение общественного 
мнения 

қоғамдық пікірді сұрау - опрос общественного мнения 
қоғамдық сенімгерлік - общественный траст 
қоғамдық танылу - признание общественное 
қоғамдық тəртіпті қорғау - охрана общественного 
порядка

қоғамдық тəртіпті сақтау - соблюдение общественного 
порядка 

қоғамдық тиімділік - выгода общественная 
қоғамдық тұтыну қоры - фонд общественного 
потребления 

қоғамдық-аумақтық құрылым - общественно-
территориальные образования 

қоғамдық-экономикалық салт - уклад общественно-
экономический 

қоғамдық-экономикалық формация - формация 
обшественно-экономическая 

қоғамның кері кетуі, қоғамның азғындауы - 
деградация общества

қоғамның экономикалық жіктелуі - экономическое 
расслоение общества 

қоғамшыл, көпшіл - общественник
қожайын, қожа - хозяин 
қожырау, берекесі кету - расстройство 
қозғалмайтын салымдар - неподвижные вклады 
қозғалыс кестесі - расписание движения
қозғалыс тізімі - опись движения 
қозғалысқа келтіру - приведение в движение 
қозғалысқа келу - приход в движение 
қозғалысты тоқтату - прекращение движения 
қойма - склад
қойма, зат қоятын бөлме - кладовая 
қоймаға қабылдау - принятие на склад 
қойма есебінің карточкасы - карточка складского учета 
қойма куəлігі - складское свидетельство 
қойма қиыбы, қойма түбіртегі - складская квитанция 
қойма құндылықтары есебінің кітабы - книга учета 
кладовых ценностей 

қойманың толықтығы - полнота хранилища

қойма сендірмесі, қоймалық сендірме (кепілдік) - 
складской варрант 

қойылған қол үлгілерінің карточкасы - карточка 
образцов подписей, карточка с образцами подписей

қойылған қолдардың тізімі - список подписей 
қойылған қолды бұрмалау - фальсификация подписи 
қойылған қолды куəландыру - засвидетельствование 
подписи, удостоверение подписи

қойылған қолды растау - заверение подписи 
қойылған қолды салыстыру - сверка подписи 
қойылған қолдың түпнұсқалылығын тексеру 

- проверка подлинности подписи, проверять 
подлинность подписи

қойылған қолдың шынайылығы - подлинность 
подписи 

қойылған қолы куəландырылады - подпись 
удостоверяется

қойылған тратта, ұсынылған тратта - тратта 
выставленная 

қойын дəптер, жазба кітапша - записная книжка 
қол банк - ручной банк 
қол домкратты қоларба - тележка с ручным домкратом
қол еңбегі - труд ручной 
қол жетерлік баға, қолжетімді баға - цена доступная 
қол жетімді баға, жұрттың қолы жетер баға - 
общедоступная цена 

қол жетімділік, қол жететіндік - доступность 
қол жеткен уағдаластық - договоренность достигнутая 
қол жеткенге қанағаттану - удовлетворение 
достигнутым 

қол жеткізгісіз, қол жетпейтін - недоступная
қол жеткізілгенді баянды ету - закрепить достигнутое
қол жеткізу уақыты - время доступа 
қол жүгі - ручная кладь
қол қойылатын бонус, жазылыс бонусы - подписной 
бонус 

қол қойылатын бонусты төлеу мерзімі - срок уплаты 
подписного бонуса 

қол қойылған - подписанный 
қол қойылған акцепті - подписанный акцепт 
қол қойылған құжат - документ подписанный 
қол қойылған сəт - момент подписания
қол қойылмаған - без подписи, неподписанный
қол қойып бекіту - скрепление подписью 
қол қою - подписание, подписывание, подписать, 
ставить подпись

қол қою құқығы - право подписи 
қол қою құқығы бар тұлға - лицо, имеющее право 
подписи 

қол қою құқығын алу - получить право подписи 
қол қою құқығын алушы - получатель права подписи 
қол қою құқығын беру - давать право подписи 
қол қою құқығын табыстау - передача права подписи 
қол қою құқығын табыстау жөніндегі бұйрық - 
приказ по передаче права подписи 

қол қою құқығының болуы - иметь право подписи 
қол қою өкілеттігі - полномочие на подпись 
қол қою парағы - лист подписной
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қол қою үлгісі - образец подписи
қол қою, қойылған қол, қолтаңба - подпись 
қол қоюға беру - представление на подпись 
қол қоюға уəкілетті - уполномоченный подписать 
“қол созым қашықтағы” мəміле - сделка “на 
расстоянии вытянутой руки” 

қол сұғушылық, араласу - посягательство 
қолайлы - удобный 
қолайлы акцепт - приемлемый акцепт 
қолайлы баға - приемлемые цены 
қолайлы бағалы қағаз - приемлемая ценная бумага
қолайлы вексель - приемлемый вексель 
қолайлы жағдай - условия благоприятные 
қолайлы жағдай жасау - создание благоприятных 
условий 

қолайлы инвестиция - приемлемая инвестиция 
қолайлы қағаздар - приемлемые бумаги 
қолайлы қарызгер - приемлемый заемщик 
қолайлы коммерциялық банк - приемлемый 
коммерческий банк 

қолайлы коммерциялық қағаздар - приемлемые 
коммерческие бумаги 

қолайлы күрделі қаржы жұмсалымы - удобные 
капитальные вложения 

қолайлы құн - приемлемая стоимость 
қолайлы мүмкіндік - возможность благоприятная 
қолайлы ұсыныс - предложение приемлемое 
қолайлы, жайлы - благоустроенный, комфортабельный
қолайлылық - приемлемость 
қолайлылық, жайлылық - удобство 
қолайсыз ақпарат - неблагоприятная информация 
қолайсыз жағдаят - неблагоприятная конъюнктура 
қолайсыз зардаптардың туындауы - возникновение 
неблагоприятных последствий

қолайсыз қаржылық жағдай - неблагоприятное 
финансовое положение 

қолайсыз теңгерім - неблагоприятный баланс 
қолайсыз тəртіптеме - режим неблагоприятный 
қолайсыздық келтіру - причинение неудобства 
қоларба - тележка
қолбасшы - командующий 
қолда - в руках 
қолда бар - в наличии 
қолда бар ақша айналымы - налично-денежный оборот 
қолда бар ақша мен құндылықтарды инкассолау - 
инкассация наличных денег и ценностей 

қолда бар ақша, қолма-қол ақша - наличность 
қолда бар ақшаны қайта есептеу - пересчет денежной 
наличности 

қолда бар ақшаның тым молдығы - переизбыток 
наличности 

қолда бар болған жағдайда - при условии наличия 
қолда бар капитал - наличный капитал 
қолда бар қаражаттың жетіспеушілігі - недостаток 
наличных средств 

қолда бар қор - запас наличный 
қолда бар қорлар қалдығы - остаток наличных запасов 
қолда бар құндылықтар - ценности наличные 

қолда бар материалдық құндылықтарды түгендеу - 
инвентаризация наличных материальных ценностей 

қолда бар нақты ақшалай қаражатты, бағалы 
қағаздарды, материалдық құндылықтарды тексеру 
- проверка фактического наличия денежных средств, 
ценных бумаг, материальных ценностей 

қолда бар негіз, қолма-қол негіз - основа наличная 
қолда бар негізгі қорлар - наличие основных фондов 
қолда бар опцион - наличный опцион 
қолда бар сақтық қор - наличный резерв 
қолда бар сома - наличная сумма, сумма в наличии
қолда бар табыс, қолма-қол табыс, иеліктегі табыс 
нақты табыс - располагаемый доход 

қолда бар тауар - наличный товар 
қолда барын растау - подтверждение наличия 
қолда жоқ ақша - деньги безналичные 
қолдағы ақша карточкасы, қолма-қол ақша 
карточкасы - наличная карточка 

қолдағы ақшаның артылуы (молдығы) - избыток 
наличности 

қолдағы ақшаның жетіспеуі - нехватка наличности 
қолдағы ақшаның қозғалысы - движение наличности 
қолдағы артық ақша - избыточная наличность 
қолдағы қаражат шығыны - затраты наличных средств 
қолдағы қаражатты басқару - управление наличными 
средствами 

қолдағы қаражаттың қозғалысы - движение наличных 
средств 

қолдағы қорлар, иеліктегі қорлар - запасы 
располагаемые 

қолдағы нақты ақша - деньги живые 
қолдағы табыс - распологаемый доход 
қолдағы тауар, қолда бар тауар, қолма-қол тауар - 
товар наличный 

қолдағы тауармен жасалған мəміле - сделка с 
наличным товаром 

қолдампаздық кеден бажы - протекционистская 
таможенная пошлина 

қолдампаздық саясат - политика протекционизма 
қолдампаздық тариф - тариф протекционистский 
қолдампаздық үрдіс - тенденция протекционистская 
қолдампаздық шаралары - меры протекционистские 
қолдан жасалған ақша, жалған ақша - деньги 
поддельные 

қолдан жасалған, жалған, жалғандық, жалған жасау 
- подлог 

қолдан жасалмаған акциялар - неподдельные акции 
қолдан жасалмаған мəнет - неподдельная монета 
қолдан жасау - подделывание 
қолдан жасау, бұрмалау - фальсифицировка 
қолдан істеу, боямалау, ұқсатып істеу; қолдан 
жасалған, жалған, жасанды, бояма - подделка 

қолдан қолға - из рук в руки 
қолдан өңдеу (мыс., чектерді) - ручная обработка 
қолданбалы - прикладное
қолданбау - неприменение 
қолдану - применение 
қолдану аймағы - область применения
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қолдану ережелері - правила применения 
қолдану тəсілі - способ применения 
қолдануға болатын заң - закон применимый 
қолданылатын - применяемый 
қолданылатын бағам - применяемый курс 
қолданылатын капитал - применяемый капитал 
қолданылатын шаралардың пəрменділігі - 
действенность принимаемых мер

қолданылған шаралар туралы есептеме - отчет о 
принятых мерах 

қолданылмайтын - неприменимый 
қолданылмайтын заң - закон недействующий 
қолданылмайтындық - неприменимость 
қолданылу күшін жою - аннулировать действие
қолданылу мерзімі - срок действия 
қолданылу мерзімі бір күнде бітетін облигациялар - 
облигации, срок действия которых истекает в один и 
тот же день 

қолданылу мерзімі өткен бойда - по истечении 
қолданылу мерзімі өткенге дейін - до истечения срока 
действия 

қолданылу мерзімінің өтуі - истечение срока действия 
қолданылуына қарай - в силу существования
қолданымдағы келісімшарт - контракт действующий 
қолданымдағы нарықтық баға - существующая 
рыночная цена 

қолданымдағы пайыз - действительный процент 
қолданымдағы тепе-теңдік - паритет существующий 
қолданымдағы тəртіптен ауытқу - отход от 
существующего порядка 

қолданымдағы чек - действительный чек 
қолданымды - применимый 
қолданыс куəлігі - удостоверение действия
қолданыс мерзімі, əрекет ету мерзімі, қолданыста 
болу мерзімі, қолданылу мерзімі - срок действия

қолданыс мерзімінің аяқталуы - конец срока действия 
қолданысқа дайын күйінде, сақадай сай - под ключ
қолданысқа ену - вступить в действие
қолданыста жоқ активтер - недействующие активы 
қолданыста жоқ несие - недействующая ссуда 
қолданыста жоқ, қолданылмайтын - недействующий 
қолданыстағы (жұмыс істеп тұрған) концерн - 
действующий концерн 

қолданыстағы баға - действующая цена 
қолданыстағы баға, нақты баға, шын баға - 
действительная цена 

қолданыстағы бағам - действующий курс 
қолданыстағы бағдарлама - программа действующая 
қолданыстағы валюта бағамы - действующий 
валютный курс 

қолданыстағы жүйе - система действующая 
қолданыстағы жылдық пайыздық мөлшерлеме - 
действующая годовая процентная ставка 

қолданыстағы заң - закон действующий 
қолданыстағы заңнама - действующее 
законодательство, законодательство существующее

қолданыстағы заңнама бойынша - по существующему 
законодательству 

қолданыстағы капитал - капитал действительный 
қолданыстағы қарызхат - действующий заем 
қолданыстағы қаулы - постановление действующее 
қолданыстағы құжат - действующий документ 
қолданыстағы мөлшерлеме - ставка действующая 
қолданыстағы нұсқаулық - инструкция действующая 
қолданыстағы сату бағасы, қолданыстағы босату 
бағасы - действующая отпускная цена 

қолданыстағы стандарт - стандарт действующий 
қолданыстағы тариф - тариф действующий 
қолданыстағы тəртіп - существенный порядок 
қолданыстағы тратта - тратта действительная 
қолданыстағы шарт белгісі - признак действующего 
договора 

қолданыстағы шот - действующий счет 
қолданыстағы, күші бар - действующий 
қолдау - поддерживание 
қолдау бағдарламасы - программа поддержки 
қолдау деңгейі - уровень поддержки 
қолдау жөнінде өтініш жасау - обращение за 
поддержкой 

қолдау кезінде - при поддержке 
қолдау көрсету - оказание поддержки 
қолдау маржасы, қолдау шегі - маржа поддержания 
қолдау туралы өтініш - заявление о поддержке
қолдау үшін төлем - плата за поддержание 
қолдау хат - письмо поддержки 
қолдау шегі - точка поддержки 
қолдау, ұстау, сақтау - поддержание 
қолдауға зəрулік - нужда в поддержке 
қолдауға кепілдік беру - гарантирование поддержки 
қолдауға, қолдау үшін, қолдау ретінде - в поддержку 
қолдаулы акция - поддерживаемая акция 
қолдаулы маржа - поддерживаемая маржа 
қолдаушы маржа - поддерживающая маржа 
қолдаушы облигациялар - поддерживающие облигации 
қолдаушы сұраныс - поддерживающий спрос 
қолдаушы табыс - поддерживающие заработки 
қолдаушы табыс туралы мағлұмдама - декларация о 
поддерживающих заработках 

қолдаушылық, қолдампаздық, сүйеушілік - 
протекционизм 

қолжазба - рукопись
қолжазба бөлімі - отдел рукописей
қолжазбалар топтамасы - коллекция рукописей 
қолжаулық - марионеточный
қолжаулық үкімет - правительство марионеточное
қолжетерлік - досягаемость 
қолжетімді активтер, мүмкіндікті активтер - активы 
доступные 

қолжетімді баға - доступная цена 
қолжетімді нарық - рынок доступный 
қолжетімді ресурстар - ресурсы доступные 
қолжетімді; түсінікті, мүмкіншілікті - доступный
қолжетімдігі қиын нарық - рынок труднодоступный 
қолма-қол - наличный 
қолма-қол (ақшамен) есеп айырысу - расчет с 
наличными (деньгами), наличный расчет
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қолма-қол (ақшамен) есеп айырысу мəмілесі - сделка 
за наличный расчет (за наличные), наличная сделка

қолма-қол ақша - нал, наличные деньги
қолма-қол ақша ағыны - денежный поток наличных, 
поток денежной наличности, поток наличности, поток 
наличных

қолма-қол ақша айналымы - наличный денежный 
оборот 

қолма-қол ақша айналысы - налично-денежное 
обращение 

қолма-қол ақша айналысы туралы есептеме - отчет 
об обращении наличных денег 

қолма-қол ақша айналысын алтынмен өтеу - 
покрытие золотом, наличного денежного обращения 

қолма-қол ақша айналысын реттеу - регулирование 
наличного денежного обращения 

қолма-қол ақша айналысының жылдамдығы - 
скорость обращения наличных денег 

қолма-қол ақша алу - изъятие наличных денег 
қолма-қол ақша алуға арналған чек - чек для 
получения наличных денег 

қолма-қол ақша алушы - получатель наличных 
қолма-қол ақша бағамынан шегерім - скидка с 
наличного курса 

қолма-қол ақша баламасы - эквивалент наличности 
қолма-қол ақша беру - выдача денег наличными 
қолма-қол ақша беру күнтізбесі - календарь выдач 
наличных денег 

қолма-қол ақша беруге қолхат - расписка в выдаче 
наличности 

қолма-қол ақша дивиденді - наличный дивиденд 
қолма-қол ақша жайғасымы - наличная позиция 
қолма-қол ақша жеткізілімі - наличная поставка 
қолма-қол ақша жүретін сауда - торговля за наличные 
қолма-қол ақша қалдығы - остаток наличности 
қолма-қол ақша қозғалысы туралы есептеме - отчет о 
движении денежной наличности 

қолма-қол ақша қозғалысын талдау - анализ 
движения наличности 

қолма-қол ақша қозғалысының болжамы - прогноз 
движения денежной наличности 

қолма-қол ақша қоры - запас наличных денег, 
наличный запас

қолма-қол ақша коэффициенті - наличный 
коэффициент 

қолма-қол ақша кредиті - кредит наличный 
қолма-қол ақша құны - стоимость в наличных деньгах 
қолма-қол ақша мəмілесі - сделка наличная 
қолма-қол ақша мен құндылықтарды инкассолау - 
инкассация наличных денег и ценностей

қолма-қол ақша нарығы - рынок наличный 
қолма-қол ақша негізі - наличная основа 
қолма-қол ақша нысанындағы табыс - доход в форме 
наличности 

қолма-қол ақша операциялары - операции наличные 
қолма-қол ақша профициті - профицит наличности 
қолма-қол ақша сақтық қоры - резерв наличный 
қолма-қол ақша салымы - вклад наличными деньгами 

қолма-қол ақша сомасы - сумма наличная 
қолма-қол ақша тапшылығы - дефицит наличности 
қолма-қол ақша түсімдерінің журналы - журнал 
наличных поступлений 

қолма-қол ақша түсімі - наличная выручка, приток 
наличных денег

қолма-қол ақша үшін шығару - эмиссия за наличные 
қолма-қол ақша шоты - наличный счет 
қолма-қол ақша эмиссиясы - эмиссия налично-
денежная 

қолма-қол ақша эмиссиясы, қолма-қол ақша 
шығарылымы - эмиссия наличных денег 

қолма-қол ақша эмиссиясының (шығарылымының) 
болжалды есебі - прогнозные расчеты эмиссии 
наличных денег 

қолма-қол ақша, қолда бар ақша - денежная 
наличность, деньги наличные, наличные

қолма-қол ақшаға - за наличные 
қолма-қол ақшаға айналдыру - обналичивание, 
обращение в наличность, обращать в наличность, 
обращать в наличные деньги

қолма-қол ақшаға айналдырылатын - превращаемый 
в наличные средства 

қолма-қол ақшаға айналдырылатын чек - чек 
обналичиваемый 

қолма-қол ақшаға айырбастау - обмен на наличные 
қолма-қол ақшаға айырбастау мəмілесі - сделка обмен 
за наличные 

қолма-қол ақшаға аудару - перевод в наличность, 
перевод в наличные (деньги)

қолма-қол ақшаға ғана сату - продажа только за 
наличные 

қолма-қол ақшаға есеп айырысу үшін шегерім - 
скидка за наличный расчет 

қолма-қол ақшаға есеп айырысуға жасалған 
мəмілелер - сделки за наличный расчет 

қолма-қол ақшаға жазылыс - подписка за наличные 
қолма-қол ақшаға жасалатын мəміле - сделка за 
наличные 

қолма-қол ақшаға мəміле жасау - совершение сделок 
за наличные 

қолма-қол ақшаға мерзімдік сату - продажа на срок за 
наличные 

қолма-қол ақшаға өткізу - реализация за наличные 
қолма-қол ақшаға сату - продажа за наличные, 
продавать за наличные 

қолма-қол ақшаға сатылатын тауар - товар за 
наличный 

қолма-қол ақшаға сатып алғанда бағадан шегерім - 
скидка с цены при покупке за наличные 

қолма-қол ақшаға сатып алу - покупка за наличные 
деньги 

қолма-қол ақшаға тексеріс - ревизия наличности 
қолма-қол ақшалай - наличными 
қолма-қол ақшалай айналыстың орнын толтыру - 
покрытие наличного денежного обращения 

қолма-қол ақшалай алушы - получатель наличными 
қолма-қол ақшалай алынған - полученная наличными 
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қолма-қол ақшалай баға - цена наличная 
қолма-қол ақшалай берілетін сома - сумма наличными 
қолма-қол ақшалай есеп айырысу - расплата 
наличными, расчет наличными (наличный), расчет 
наличными деньгами, рассчитываться наличными

қолма-қол ақшалай қаражат салу - вложение 
наличных средств 

қолма-қол ақшалай қаражат, қолдағы қаражат - 
средства наличные, наличные денежные средства

қолма-қол ақшалай қаражатқа айналдыру - обратить 
в наличные денежные средства 

қолма-қол ақшалай кредит - наличный кредит 
қолма-қол ақшалай кэш мəміле - наличная сделка кэш 
қолма-қол ақшалай маржа - маржа наличными 
қолма-қол ақшалай міндеттемелер - наличные 
денежные обязательства 

қолма-қол ақшалай не заттай - наличными или 
натурой 

қолма-қол ақшалай несие - наличная ссуда 
қолма-қол ақшалай несие алу тəртібі - порядок 
получения ссуды наличными 

қолма-қол ақшалай орнын толтыру - покрытие 
наличное 

қолма-қол ақшалай өтелетін - погашаемый  
наличными 

қолма-қол ақшалай табыс - наличные доходы 
қолма-қол ақшалай табыс, қолма-қол жалақы - 
наличные заработки 

қолма-қол ақшалай тиесілі сома - причитающаяся 
сумма наличными 

қолма-қол ақшалай төлейтін сатып алушы - 
покупатель, расплачивающийся наличными 

қолма-қол ақшалай төлем - наличный платеж 
қолма-қол ақшалай төлем журналы - журнал 
наличных платежей 

қолма-қол ақшалай төлемдер мен түсімдер 
арасындағы айырма - разница между наличными 
платежами и поступлениями 

қолма-қол ақшалай төленген - оплаченный наличными 
қолма-қол ақшалай төленетін сауда мəмілелері 
нарығы - рынок торговых сделок с уплатой 
наличными 

қолма-қол ақшалай төлеу - оплата наличными, уплата 
наличными

қолма-қол ақшалай түсімдер - поступления наличные 
қолма-қол ақшамен төленетін жалақы - заработная 
плата, выплачиваемая наличными 

қолма-қол ақшамен төлеу - платить наличными 
қолма-қол ақшамен төлеу шарттары - условия оплаты 
наличными 

қолма-қол ақшамен төлеу, қолма-қол ақшалай 
төлемақы - оплата наличными деньгами

қолма-қол ақшаны (қолда бар қаражатты) 
жұмылдыру - мобилизация наличности 

қолма-қол ақшаны айналыстан алу - изъятие из 
обращения наличных денег 

қолма-қол ақшаны басқару - управление денежной 
наличностью, управление наличностью

қолма-қол ақшаны басқару шоты - счет по 
управлению наличностью, счет управления 
наличностью

қолма-қол ақшаны белгілеу - установить наличность 
қолма-қол ақшаны бөлу - распределение наличных 
денег 

қолма-қол ақшаны сақтайтын жəшік - ящик для 
хранения наличных денег 

қолма-қол ақшаны сақтау - хранение денежной 
наличности 

қолма-қол ақшаны талап ету - требование наличных 
денег 

қолма-қол ақшаның ағымдағы қозғалысы - текущее 
движение денежной наличности 

қолма-қол ақшаның айналымдағы сақтық қоры - 
оборотный резерв наличности 

қолма-қол ақшаның айырбасталу кезеңі - цикл 
конверсии наличности 

қолма-қол ақшаның артылуы - избыток наличных 
денег 

қолма-қол ақшаның ауыспалы айналымы - 
кругооборот наличных денег 

қолма-қол ақшаның бірегей ағыны - 
унифицированные потоки наличности 

қолма-қол ақшаның депозиттерге қатынасы - 
отношение наличности к депозитам 

қолма-қол ақшаның жетімсіздігін бастан кешіру - 
испытывать нехватку наличности 

қолма-қол ақшаның жетіспеуі - нехватка наличных 
денег 

қолма-қол ақшаның жетіспеушілігі - недостаток 
наличности 

қолма-қол ақшаның жетпейтіндігін сезу - ощущать 
нехватку наличности 

қолма-қол ақшаның жоқтығы - отсутствие 
наличности, отсутствие наличных денег

қолма-қол ақшаның жылыстауы - отток наличности 
қолма-қол ақшаның кемуі - отлив наличных денег 
қолма-қол ақшаның кері қозғалысы - обратное 
движение денежной наличности 

қолма-қол ақшаның қозғалысы туралы есептеме - 
отчет о движении наличности 

қолма-қол ақшаның қорытынды қозғалысы - 
итоговое движение наличности 

қолма-қол ақшаның көбеюі - увеличение денежной 
наличности 

қолма-қол ақшаның ортақ қоры - общий фонд 
наличности 

қолма-қол ақшаның ортақ тапшылығы - общий 
дефицит наличности 

қолма-қол ақшаның теріс шамасы - отрицательная 
величина денежной наличности 

қолма-қол ақшаның тиянақталған мөлшерлемесі - 
фиксированная сумма наличности 

қолма-қол ақшаның шектен тыс шығарылуына 
байланысты инфляция - инфляция, связанная с 
чрезмерной эмиссией наличных денег 

қолма-қол ақшасыз - безналичный 
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қолма-қол ақшасыз айналым - безналичный денежный 
оборот 

қолма-қол ақшасыз аударым - безналичное 
перечисление, безналичный перевод 

қолма-қол ақшасыз аударымдар жүйесі - система 
безналичных денежных переводов 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысатын ақша 
аударымы - денежный безналичный перевод 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысу - безналичный 
расчет 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысу ақшасы - деньги 
безналичных расчетов 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысу бойынша төлеу - 
оплата по безналичному расчету 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жүйесі - система 
безналичных расчетов 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысаны - форма 
безналичных расчетов 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысу шоты - счет 
безналичных расчетов 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысуға сату - продажа за 
безналичный расчет 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды ұйымдастыру - 
организация безналичных расчетов 

қолма-қол ақшасыз пошта аударымы - безналичный 
поч товый перевод 

қолма-қол ақшасыз салым - безналичный вклад 
қолма-қол ақшасыз салымдарды бағалау - оценка 
безналичных вкладов 

қолма-қол ақшасыз төлем - платеж безналичный 
қолма-қол ақшасыз төлем айналымы - безналичный 
платежный оборот 

қолма-қол бағалы қағаздарды жауапкершілікпен 
сақтау - ответственное хранение наличных ценных 
бумаг 

қолма-қол баламалар - наличные эквиваленты 
қолма-қол валюта нарығы - рынок валютной 
наличности, рынок наличной валюты

қолма-қол валюталық операциялар - наличные 
валютные операции 

қолма-қол валютаны сату - продавать наличную 
валюту 

қолма-қол вексель - наличный вексель 
қолма-қол депозит - наличные депозиты 
қолма-қол дивиденд, қолдағы дивиденд - дивиденд 
наличный 

қолма-қол есеп айырысу шарттары - условия 
наличного расчета 

қолма-қол есеп айырысуға жасалатын мəміле - сделка 
за наличный расчет 

қолма-қол есеп айырысуға сату - продажа за наличный 
расчет 

қолма-қол қаражат - наличные средства 
қолма-қол қаражат карточкасы - карточка наличных 
средств 

қолма-қол қаражатқа айналдыру - обращать в 
наличные средства 

қолма-қол қаржы құралдарына айырбастау - обмен 

на наличные финансовые инструменты 
қолма-қол нарық - наличный рынок 
қолма-қол опцион, қолда бар опцион - опцион 
наличный 

қолма-қол өтеу - наличное покрытие 
“қолма-қол табысты қолма-қол ақшаға шағу” - 

“наличные на наличные” 
қолма-қол тауарды сату - продавать наличный товар 
қолма-қол төлем - платеж наличный 
қолма-қол төлем үшін бағадан шегерім - скидка с 
цены за платеж наличными 

қолма-қол төлем үшін шегерім - скидка за наличный 
платеж, скидка за платеж наличными

қолма-қол төлемдер жүйесі - система платежей 
наличными 

қолма-қол төлеу үшін берілетін чек - чек для оплаты 
наличными 

қолма-қол төлеу, қолма-қол төленетін ақы, қолма-қол 
ақшалай төлемақы - плата наличными 

қолма-қол шетел валютасы - наличная иностранная 
валюта 

қолмен кодталатын кассета - кассета, кодируемая 
вручную

қолтаңба - автограф
қолтаңба үлгілері бар бланк - бланк с образцами 
подписей 

қолтаңба үлгілерінің кітабы, қойылған қол 
үлгілерінің кітабы - книга образцов подписей 

қолтаңба, жазу - почерк
қолтаңбаны ажырату - расшифровка подписи
қолтума, жасанды - искусственный 
қолхат (тілхат) - расписка 
қолхат алушы - получатель расписки 
қолхат беріп қабылдау, қолхатпен қабылдау - 
принятие под расписку, принимать под расписку

қолхат беру - выдача расписки, выдать расписку
қолхатпен табыс ету - вручение под расписку
қолхаттар кітапшасы - книжка расписок 
қолхатты ресімдеу - оформление расписки 
қолхаттың қолданылу мерзімі - срок действия 
расписки 

қолхат-чек - чек-расписка 
қолшапалақтау - аплодисменты
“қолшатыр”-қор, “бүркеніш”-қор - фонд-“зонтик” 
қолын куəландыру - засвидетельствовать подпись 
қомақты, абажадай, рабайсыз - громоздкий 
қонақүй, мейманхана - гостиница
қонбай ұшатын авиажелі - беспосадочная авиалиния
қондырғы - надстройка
қоныс аударту, көшіру - выселение
қонысқа орналастыру, қоныстандыру - заселение 
қоныстандыру - заселить
қор - фонд 
қор, босалқы қор - запас 
қор аралық ақшалай қаражат аударымы - 
межфондовый перевод денежных средств 

қор аралық анықтамалық - справочник межфондовый 
қор арбитражы - арбитраж фондовый 
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қор атауы - название фонда
қор ашу - открытие фонда 
қор бағамы - фондовый курс 
қор басшысы - руководитель фонда 
қор биржаларын реформалау - реформа фондовых 
бирж 

қор биржаларының атауы - наименование фондовых 
бирж 

қор биржасы - фондовая биржа 
қор биржасын басқару - управление фондовой биржей 
қор биржасына хабарлама - уведомление фондовой 
биржи 

қор биржасынан тыс акциялар бағасы - цена акций 
вне фондовой биржи 

қор биржасынан тыс бағалы қағаздармен сауда - 
торговля ценными бумагами вне фондовой биржи 

қор биржасында айналыста жүрген - обращающийся 
на фондовой бирже 

қор биржасында алып-сатарлық жасау - спекуляция 
на фондовой бирже 

қор биржасында тіркелген - зарегистрированный на 
фондовой бирже 

қор биржасындағы алып-сатар - спекулянт на 
фондовой бирже 

қор биржасындағы мəмілелер - сделки на фондовой 
бирже 

қор биржасындағы сауда - торговля на фондовой бирже 
қор биржасының басқармасы - правление фондовой 
биржи 

қор биржасының ғұрыптары - обычаи фондовой 
биржи 

қор биржасының ережелері - правила фондовой биржи 
қор биржасының жұмыс сағаты - часы работы 
фондовой биржи 

қор биржасының индексі - индекс фондовой биржи 
қор биржасының күйреуі - крах фондовой биржи 
қор биржасының қызметшісі - служащий фондовой 
биржи 

қор биржасының мүшесі - член фондовой биржи 
қор биржасының операциясы - операция фондовой 
биржи 

қор биржасының терминдері (терминологиясы) - 
терминология фондовой биржи 

қор биржасының электронды жүйесі - электронная 
система фондовой биржи 

қор бойынша есеп - учет пофондовый 
қор бойынша қалдық - остаток по фонду 
қор бойынша топографиялық көрсеткіш - указатель 
топографический пофондовый

қор бөлімі - отдел фондовый 
қор брокерінің немесе дилердің кеңсесі - офис 
фондового брокера или дилера 

қор брокерлері мен олардың клиенттері - фондовые 
брокеры и их клиенты 

қор брокерлерінің фирмасы - фирма фондовых 
брокеров 

қор делдалы - посредник фондовый 
қор дүкені - магазин фондовый 

қор жағдаятының өрлеуі - подъем фондовой 
конъюнктуры 

қор жасау - запасать 
қор жасаушы картотекасы - картотека 
фондообразователя

қор жасаушы, қор құраушы - фондообразователь 
қор жинау - накопление запасов 
қор жинау заңы, қорлану заңы - закон накопления 
қор жинаушы, қазына жинаушы - тезавратор 
қор иелері, қор ұстаушылар - фондодержатели 
қор индексі - фондовый индекс 
қор индекстері - фондовые индексы 
қор қайтарымы - фондоотдача 
қор қайтарымын молайту - увеличение фондоотдачи 
қор капиталы - фондовый капитал 
қор карточкасы - карточка фонда
қор каталогі - каталог фондовый
қор қозғалысы туралы есептеме - отчет о движении 
фонда 

қор көлемі - объем фонда
қор құндылықтары - фондовые ценности 
қор құндылықтарымен жасалатын операциялар - 
операции с фондовыми ценностями 

қор құрайтын көрсеткіштер - фондообразующие 
показатели 

қор құралдарын сараптау - экспертиза фондовых 
инструментов 

қор құрамы - состав фонда
қор құру - создание фонда, создание запаса, создание 
базы

қор құру рəсімі - процедура образования фонда 
қор құрылымы - структура фонда 
қор қызметтерін көрсету - услуги фондовые 
қор маклері - фондовый маклер 
қор мəмілесі - фондовая сделка 
қор менеджері - менеджер фондовый 
қор нарығы - фондовый рынок 
қор нарығы табыстылығының көрсеткіші - 
показатель доходности фондового рынка 

қор нарығын саралау - сегментация фондового рынка 
қор нарығына қатысушы - участник фондового рынка 
қор нарығында бағаның күрт құлдырауы - резкое 
падение цен на фондовом рынке 

қор нарығының индексі - индекс фондового рынка 
қор нарығының индикаторы - индикатор фондового 
рынка 

қор нарығының кəсіпқойлары - профессионалы 
фондового рынка 

қор операциялары - фондовые операции 
қор операцияларының өтемі - покрытие фондовых 
операций 

қор операциясы - фондовая операция 
қор опциондары жүйесі - система фондовых опционов 
қор опционы - фондовый опцион 
қор салымшысы - вкладчик фонда 
қор сенімгерлігі - траст фондовый 
қор сыйымдылығы - фондоемкость 
қор тобы - фондовая группа 
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қор шоты - счет фондовый 
қор ізі - след фонда 
қорам - габарит
қорамсыз жүк, қорамы үлкен жүк - негабаритный груз 
қорап - футляр 
қорға айналдырылмаған (тұрақтандырылмаған) 
борыш - нефондированный долг 

қорға аударым - отчисление в фонд 
қорға қатысушы - участник фонда 
қорға құрмет - уважение к фонду 
қорғалмаған - незащищенный 
қорғалмағандық - незащищенность 
қорғампаздық, қанатының астына алу, 
жақтаушылық - заступничество 

қорғаншылық кеңес - попечительский совет 
қорғаныс -  оборона
қорғаныс қабілеті - обороноспособность
қорғаныш ғимараттары - защитные сооружения
қорғаныш ғимараттарын пайдалану - эксплуатация 
защитных сооружений

қорғаныш ескертпелері - защитные оговорки 
қорғаныш қоры - защитный фонд
қорғаныш құралдары - средства защиты
қорғаныш құрылғысы - защитное устройство
қорғаныш қызметінің міндеті - функция защитной 
службы 

қорғаныш талаптары - условия защитные 
қорғаныш шаралары - меры защитные 
қорғаныштық ескертпе, қорғау ескертпесі - оговорка 
защитная 

қорғаныштық қоржын - портфель защитный 
қорғасын мөр салу, пломб салу - наложение пломб 
қорғау (қорғану) шаралары, қорғаныш шаралары - 
защитные меры

қорғау бағдарламасы - защитная программа
қорғау жүйесі - система защиты 
қорғау; қорған болу, қорғаныш - защита
қорғаушы - защитник 
қорғаушы раккорд - раккорд защитный 
қорғаушының сөзі - речь защитника 
қорғаштау - выгородить 
қордаланған борыш - накопившийся долг 
қордаланған міндеттемелер - обязательства 
накопившиеся 

қорды басқарушы - управляющий фондом 
қорды жою - ликвидация фоңда 
қорды сақтау - консервация фонда 
қорды санаттау - категорирование фонда
қорды тақырыптар бойынша əзірлеу - разработка 
фонда по тематике

қордың бағалы қағаздары - фондовые ценные     
бумаги 

қордың бағалы қағазы - фондовая ценная бумага 
қордың жеке сипаттамасы - характеристика фонда 
индивидуальная

қордың мақсаты - цель фонда 
қоректендіретін таспалы транспортер - питающий 
ленточный транспортер

қоректендіру блогі трансформаторы - трансформатор 
блока питания 

қоржын құрылымы - структура портфеля 
қоржын сапасын тексеру - проверка качества портфеля 
қоржын таңдау теориясы - теория выбора портфеля 
қоржындағыны бөлу - распределение в портфеле 
қоржынды басқару - управление портфелем 
қоржынды дараландыру стратегиясы - стратегия 
индивидуализации портфеля 

қоржынды əртараптандыру - диверсификация портфеля 
қоржынды қайта құрылымдау - реструктуризация 
портфеля 

қоржынды табыстау - передача портфеля 
қоржынды тəуекел мен табыс тұрғысынан 
оңтайландыру - оптимизация портфеля с точки зрения 
риска и дохода 

қоржынды шектеу - портфельные ограничения 
қоржындық (қоржындағы) инвестиция - портфельные 
инвестиции 

қоржындық бета-шот - портфельный бета-счет 
қоржындық инвестиция - инвестиции портфельные 
қоржындық инвестор - инвестор портфельный 
қоржындық күрделі қаржы жұмсалымы - 
портфельные капитальные вложения 

қоржындық менеджер - портфельный менеджер 
қоржындық менеджмент - портфельный менеджмент 
қоржындық менеджмент теориясы - теория 
портфельного менеджмента 

қоржындық облигациялар - портфельные облигации 
қоржындық тəуекел - портфельный риск 
қоржындық шығасы - портфельные потери 
қорқыныш, үрей - страх 
қорланатын сома - сумма накапливаемая 
қорланбалы салым ақша - вклад накопительный 
қорланған алтын - накопленное золото 
қорланған борыш - долг накопленный 
қорланған дивиденд - накопленные дивиденды 
қорланған жинақ ақша - накопленные сбережения 
қорланған капитал - накопленный капитал 
қорланған қаражат - накопленные средства 
қорланған кіріс - накопленные доходы 
қорланған өтемпұлдық аударым, қорланған 
тозымпұлдық аударым - накопленные 
амортизационные отчисления 

қорланған пайда - накопленная прибыль 
қорланған пайыздар - накопленные проценты 
қорланған пайызды облигация, пайызы қорланған 
облигация - облигация с накопленными процентами 

қорланған табыс - накопленный доход 
қорланған тозымпұл - амортизация накопленная 
қорланған түсімдер - поступления накопленные 
қорландырма салым, жинақтаушы салым - 
накопительный вклад 

қорландыру, қор жасау - фондирование 
қорландыру қаражаты - средства накопления 
қорландырылған борыш - фондированный долг 
қорландырылған борыш бойынша сыйлықақы - 
премия по фондированному долгу 
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қорландырылған борыштың таза айналым 
капиталына қатынасы - отношение фондированного 
долга к чистому оборотному капиталу 

қорландырылған сақтық қор - фондированный резерв 
қорлану деңгейі - уровень накопления 
қорлану жоспары, қор жинау жоспары - план 
накопления 

қорлану қағидаты - принцип накопления 
қорлану қоры, қорланым қоры - фонд накопления 
қорлану құралы, қорланым құралы, қорландыру 
құралы - орудие накопления 

қорлану мөлшері - норма накопления 
қорлану тізімдемесі - ведомость накопительная 
қорлану үстіндегі пайыздар - проценты 
накапливающиеся 

қорлану шоты, қорланым шоты - счет накопления 
қорлану, жинақталу - накапливание 
қорлану, қор жинау, қорланым - накопление 
қорлануға қарсы ереже - правило против накопления 
қорлануға шекті бейімділік, қорлануға бейімділік 
шегі - предельная склонность к накоплению 

қорланым шоты, қорланбалы шот, жинақтаушы шот 
- счет накопительный 

қорланымды жұмсау - расходование накоплений 
қорланымдық пайыз, жинақталған пайыз, қорланған 
пайыз - процент накопленный 

қорланымдық сақтандыру - страхование 
накопительное 

қорланып қалған шығыс - расходы накопившиеся 
қорлар - фонды 
қорлар ағыны - поток фондов 
қорлар есебі - учет запасов 
қорлар есебінің карточкасы - карточка учета запасов 
қорлар есебінің тіркелімі - регистр учета запасов 
қорлар жəне олардың пайдаланылуы туралы 
есептеме - отчет о фондах и их использовании 

қорлар құру - образование фондов 
қорлар түсімі - приток фондов 
қорлар үшін төлемақы - плата за фонды 
қорлар, босалқы қорлар, сақтаулы қорлар - запасы 
қорларға мұқтаж болу - нуждаться в фондах 
қорларды азайту - сокращение запасов 
қорларды басқару - управление запасами ,управление 
фондами

қорларды жаңалау - обновление запасов 
қорларды жұмылдыру - мобилизация фондов 
қорларды игеру - освоение фондов 
қорларды инвестициялау - инвестирование фондов 
қорларды қайта бағалау - переоценка запасов 
қорларды қайта бөлу - перераспределение фондов 
қорларды капиталдандыру коэффициенті - 
коэффициент фондовой капитализации 

қорларды оқшаулау - замораживать фонды 
қорларды өткізу - реализация запасов 
қорларды пайдалану - использование фондов 
қорларды сақтаушы - хранитель фондов 
қорларды сатып алу - приобретение фондов 
қорларды табыстау - передача фондов 

қорларды тарту, қорларды жұмылдыру - привлечение 
фондов 

қорларды тексеру - проверка запасов 
қорларды теңестіру - уравнение запасов 
қорларды толықтыру - пополнение запасов, пополнять 
фонды

қорларды төлеу - уплата фондов
қорларды түгендеу - инвентаризация запасов 
қорлардың ағылуы, қорлардың жылыстауы - отток 
фондов 

қорлардың айналымы - оборот фондов 
қорлардың банкке ағылып келуі - приток фондов в 
банк 

қорлардың болуы - наличие запасов 
қорлардың жай-күйі туралы есептеме - отчет о 
состоянии запасов 

қорлардың жетіспеуі - нехватка фондов 
қорлардың қаражатын кепілге беру - отдавать в залог 
средства фондов 

қорлардың құнсыздану қатері - риск обесценения 
запасов 

қорлардың құнын нақтылау - уточнение стоимости 
запасов 

қорлардың молаюы - увеличение запасов 
қорлардың сарқылуы - истощение запасов 
қорлардың таусылуы - исчерпание запасов 
қорлардың шоттары - счета фондов 
қорлардың шығысы, қорларды жұмсау - расход 
запасов 

қорлардың, сақтық қорлардың жəне қаржы 
нəтижелерінің есебі - учет фондов, резервов и 
финансовых результатов 

қорлау, аяққа басу - надругательство
қормен жарақтандырылу - фондовооруженность 
қормен қамтамасыз етілу - фондообеспеченность 
қоршаған орта - среда окружающая 
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптар - 
требования по охране окружающей среды 

қоршаған ортаны қорғауды қаржыландыру - 
финансирование охраны окружающей среды 

қорытпа - сплав 
қорыту, жинақтау - подытоживание 
қорытынды айналым - оборот заключительный 
қорытынды айналымдар - заключительные обороты 
қорытынды ақпар - сводка итоговая 
қорытынды баға - заключительная цена, итоговая цена
қорытынды баға белгіленімі - заключительная 
котировка 

қорытынды беру - дать заключение 
қорытынды деректер - данные итоговые 
“қорытынды жол” - “итоговая строка” 
қорытынды есеп - учет заключительный 
қорытынды есеп беру - отчет заключительный 
қорытынды есептеме - итоговый отчет 
қорытынды есептеме (есеп беру) - заключительный 
отчет 

қорытынды жиынтық - окончательный итог 
қорытынды иммунитет - итоговый иммунитет 
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қорытынды келісім - заключительное соглашение 
қорытынды көрсеткіш - показатель итоговый 
қорытынды құжат - документ итоговый 
қорытынды отырыс - заседание заключительное 
қорытынды өткізбелер (жазбалар) - заключительные 
проводки 

қорытынды парақ - итоговый лист 
қорытынды сараптама - экспертиза заключительная 
қорытынды сома (қосынды) - итоговая сумма 
қорытынды сөз - речь заключительная 
қорытынды сыйақы - заключительное вознаграждение 
қорытынды туралы есептеме - отчет об итогах 
қорытынды хаттама - заключительный протокол
қорытынды шот - счет заключительный, счет итоговый
қорытынды шығаруға беру - передача на заключение 
қорытындыланған шот - обобщенный счет 
қорытындылау - обобщение
қорішілік анықтамалық - справочник внутрифондовый 
қос азаматтық - двойное гражданство
қос бағаналы кеден тарифі - двухколонный 
таможенный тариф 

қос валюталы бағалы қағаз - двухвалютная ценная 
бумага 

қос валюталы қарыз - дуальный заем 
қос валюталы облигация - двухвалютная облигация 
қос валюталы шот - двухвалютный счет 
қос деңгейлі нарық - рынок двухуровневый 
қос деңгейлі несие келісімі - двухуровневое кредитное 
соглашение 

қос дүркін салық салу, қосарланған салық 
салу, қосарлы салық салу, қос салық салу - 
налогообложение двойное 

қос қайтара айырбасталымдылық жүйесі - система 
двойной конвертируемости 

қос кепілдікті облигация - облигация с двойной 
гарантией 

қос қызметтілік, қос қызмет атқару - 
совместительство 

қос мақсатты қор - фонд с двойной целью 
қос норма əдісі - метод двойной нормы 
қос палаталы парламент - двухпалатный парламент
қос салық салу, қосарлы салық салу - двойное 
налогообложение, двойное обложение

қос салық салудан құтылу туралы келісім - 
соглашение об избежании двойного налогообложения 

қос стандарт - двойной стандарт 
қос тарапты шарт - двусторонний договор 
қосаймақтық - двухзональный
қосалқы абонент - субабонент
қосалқы агент - субагент
қосалқы андеррайтер - субандеррайтер 
қосалқы атқарым, қосалқы берне - подфункция 
қосалқы басқару орны - запасной пункт управления
қосалқы депозитарий - субдепозитарий 
қосалқы есеп айырысу шоты - расчетный субсчет 
қосалқы жалгерлік - субаренда 
қосалқы жұмыс - работа побочная 
қосалқы индекс - субиндекс 

қосалқы қарыз - субзайм 
қосалқы қатысу - субучастие 
қосалқы келісімшарт - субконтракт 
қосалқы комиссия - субкомиссия 
қосалқы комитент - субкомитент 
қосалқы корреспонденттік шот - 
субкорреспондентский счет 

қосалқы лизинг - сублизинг 
қосалқы сақтандыру - подстрахование 
қосалқы филиал - подфилиал 
қосалқы шаруашылық - хозяйство подсобное 
қосалқы шот, ішкі шот - субсчет 
қосалқы шотты талдау - анализ субконто 
қосанжар сақтандыру - двойное страхование 
қосарланған салық салудан босату, қос салық 
салудан босату - освобождение от двойного 
налогообложения 

қосарланған таспалы көтергіш - подъемник со 
сдвоенной лентой

қосарлану - дублирование
қосарлас валюта - параллельная валюта 
қосарлы аукцион - двойной аукцион 
қосарлы баға белгілеу - установление двойной цены 
қосарлы бағам - двойной курс 
қосарлы басылым - дублированное издание 
қосарлы бухгалтерлік есеп - двойной бухгалтерский 
учет 

қосарлы бухгалтерлік жазба - двойная бухгалтерская 
запись 

қосарлы валюталық бағам - двойной валютный курс 
қосарлы жазба - двойная запись 
қосарлы жазба əдісі - метод двойной записи 
қосарлы жазба, екі жақты жазба - запись двойная 
қосарлы листинг - двойной листинг 
қосарлы мəміле - двойная сделка 
қосарлы меншік - собственность двойная 
қосарлы міндеттеме - двойное обязательство 
қосарлы опцион - двойной опцион 
қосарлы опционның тараптары - стороны двойного 
опциона 

қосарлы өткізбе, екі жақты өткізбе - двойная проводка 
қосарлы пакет - пакет двойной 
қосарлы салық - налог двойной 
қосарлы салық салу - обложение двойным налогом 
қосарлы своп (айырбас) - двойной своп 
қосарлы тапсырма - поручение двойное 
қосарлы шот - двойной счет 
қоспалаталы - двухпалатный
қостаушы табу - найти отклик 
қостілділік - билингвизм
қостілділік, билингвизм - двуязычие
“қосу құбылмалы пайыз” - “плюс плавающий 
процент” 

қосу таңбасы - знак плюс 
қосу тиянақталған пайда - плюс фиксированная 
прибыль 

қосу, үстемелеу - приплюсовать
қосу; іске қосу - добавить, сложение; пуск
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қосылған құн салығы (ҚҚС) - налог на добавленную 
стоимость (НДС) 

қосылған құн салығы бойынша ағымдағы төлемдер - 
текущие платежи по налогу на добавленную стоимость 

қосылған құн салығы бойынша есепке алуға 
қойылатын талаптар - требования к постановке на 
учет по налогу на добавленную стоимость 

қосылған құн салығын жою - отмена НДС 
қосылған құн салығын төлеуші - плательщик налога 
на добавленную стоимость 

қосылған құн салығынан аударылған трансферт - 
трансферт от НДС 

қосылған құн салығының мөлшерлемесі - ставка 
налога на добавленную стоимость 

қосылған құн, қосылма құн - стоимость добавленная 
қосылған құнға салынатын салық бойынша салық 
мағлұмдамасы - налоговые декларации по налогу на 
добавленную стоимость 

қосылған пайда - прибыль добавочная 
қосылған пайыз - добавленный процент 
қосылма бюджеттер - присоединенные бюджеты 
қосылма қоғам, үлестес қоғам - общество 
аффилированное 

қосылма тұлға, үлестес тұлға - лицо аффилированное 
қосылмаған мүшелер - члены неприсоединившиеся 
қосылмау қозғалысы - движение неприсоединения
қосылу - присоединение 
қосылу кезіндегі айырбас - обмен при слиянии 
қосылу мен жұтылу - слияние и поглощение 
қосылу туралы ұсыныс - предложение о слиянии 
қосылу, қосылыс - слияние 
қосылу, телу - приобщение 
қосымша - приложение 
қосымша акционерлік капитал - дополнительный 
акционерный капитал 

қосымша ақша төлеп алатын хат - письмо с доплатой 
қосымша ақшалай төлем - дополнительные денежные 
выплаты 

қосымша ақшалай түсім - дополнительная выручка 
қосымша ақы - дополнительная плата 
қосымша ақы төлеу - произвести доплату 
қосымша алым - дополнительный сбор 
қосымша алымды пошта маркасы - почтовая марка с 
дополнительным сбором

қосымша артықшылық - преимущество 
дополнительное 

қосымша артықшылықтар - дополнительные 
привилегии 

қосымша баяндама - содоклад 
қосымша баяндамашы - содокладчик 
қосымша бухгалтерлік жазба, қосымша бухгалтерлік 
өткізбе - дополнительная бухгалтерская проводка 

қосымша бюджет - дополнительный бюджет 
қосымша демеуқаржы - дополнительная дотация 
қосымша деңгей - дополнительная ступень
қосымша деректеме - реквизит дополнительный 
қосымша дивиденд - добавочный дивиденд 
қосымша дивиденд - дополнительный дивиденд 

қосымша еңбек - прибавочный труд 
қосымша ескертпе - дополнительная оговорка 
қосымша жазба əдісі - метод дополнительной записи 
қосымша жайғасым - позиция дополнительная 
қосымша жарна - взнос дополнительный 
қосымша жарна төлеу міндеті - обязанность уплаты 
дополнительных взносов 

қосымша жауапкершілік жүктелген қоғам, қосымша 
жауапкершілікті қоғам - общество с дополнительной 
ответственностью 

қосымша жауапкершілікті серіктестік - товарищество 
с дополнительной ответственностью 

қосымша жеңілдік - дополнительная льгота 
қосымша жеңілдіктер - дополнительные льготы 
қосымша жəрдемқаржы - дополнительная субсидия 
қосымша жоспар - план дополнительный 
қосымша жөнелтім - досылки 
қосымша жөнелту - досылать
қосымша жүктеме - дополнительная нагрузка
қосымша жіберу, қайта жіберу - дослать 
“қосымша жіберілгендігі (қайтарылғандығы) үшін 
ақы өндіріп алу” - “взыскать плату за досылку 
(возвращение)”қосу пайыздар - плюс проценты 

қосымша зейнетақымен қамсыздандыру қоры - фонд 
дополнительного пенсионного обеспечения 

қосымша қамсыздандырма енгізу туралы талап - 
требование о внесении дополнительного обеспечения 

қосымша қамсыздандыру туралы - требование о 
дополнительном обеспечении 

қосымша қамтамасыз ету (қамсыздандыру) - 
дополнительное обеспечение 

қосымша қамтамасыз ету қажеттігі туралы 
хабарлама - уведомление о необходимости 
дополнительного обеспечения 

қосымша капитал, толықтырма капитал - капитал 
дополнительный, добавочный капитал

қосымша келісім - дополнительное соглашение 
қосымша кепілгер - дополнительный поручитель 
қосымша кепілдік - дополнительная гарантия 
қосымша кепілдікті депозит туралы талап - 
требование о дополнительном гарантийном депозите 

қосымша кепілзат - дополнительный залог 
қосымша кірісті қарыз қаражаты есебінен 
қамтамасыз ету - обеспечение дополнительных 
доходов за счет заемных средств 

қосымша комиссиялық алым - дополнительные 
комиссионные 

қосымша көрсетілетін қызмет түрі - дополнительные 
виды услуг 

қосымша көрсетілетін қызметтер - дополнительные 
услуги

қосымша күрделі жұмсалым, қосымша күрделі 
қаржы жұмсалымы - дополнительные капитальные 
вложения (капиталовложения) 

қосымша күрделі шығын - дополнительные 
капитальные затраты 

қосымша күш, нығаю, нығайту - подкрепление
қосымша қаражат - средства дополнительные 
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қосымша қаржы бөлу - ассигнования дополнительные 
қосымша қаржыландыру - дополнительное 
финансирование, дополнительно финансировать 

қосымша қаржыландыру жүйесі - система 
дополнительного финансирования 

қосымша қарыз - дополнительный заем 
қосымша қоныстандыру - подселение
қосымша қор - запас дополнительный 
қосымша құжаттама - документация дополнительная 
қосымша құн - дополнительная стоимость, прибавочная 
стоимость

қосымша құн заңы - закон прибавочной стоимости 
қосымша құн мөлшері - норма прибавочной стоимости 
қосымша құн теориясы - теория прибавочной 
стоимости 

қосымша құнның капиталға айналуы - превращение 
прибавочной стоимости в капитал 

қосымша құнның капиталдануы; қосымша құнды 
капиталдандыру - капитализация прибавочной 
стоимости 

қосымша құрылыс - пристройка
қосымша лимит - дополнительный лимит 
қосымша маржа салу туралы - требование о внесении 
дополнительной маржи 

қосымша мəміле жасасу құқығы - право совершения 
дополнительной сделки 

қосымша мерзім - дополнительный срок 
қосымша мерзім беру - предоставление 
дополнительного срока 

қосымша несие - дополнительная ссуда 
қосымша несие беру үшін құрылған қор - фонд для 
предоставления дополнительных ссуд 

қосымша өкілеттік беру - делегировать 
дополнительные полномочия

қосымша өкілеттіктер - дополнительные полномочия 
қосымша өтем - покрытие дополнительное 
қосымша пай, қосымша үлеспұл, қосымша жарнапұл 

- дополнительный пай 
қосымша пайда - дополнительная прибыль 
қосымша пайыз - дополнительный процент 
қосымша пошта ақысын төлеу - дополнительная 
почтовая оплата 

қосымша сайлау - довыборы 
қосымша сақтандыру жарнасын төлеу міндеті - обя-
занность уплаты дополнительных страховых взносов 

қосымша сақтау орны - хранилище дополнительное 
қосымша салық - дополнительный налог 
қосымша салым - вклад дополнительный 
қосымша салып жіберу, қосымша жөнелту - досылка
қосымша сома - сумма дополнительная 
қосымша сыйлықақы - дополнительная премия, 
экстра-премия

қосымша табыс, қосымша кіріс - добавочный доход, 
дополнительный доход, приработок

қосымша табыс салығы - дополнительный подоходный 
налог 

қосымша таңба, толықтырма таңба - дополнительная 
марка

қосымша тарифсіз авиажөнелтім - авиаотправление 
без дополнительного тарифа

қосымша тарифті авиажөнелтім, қосымша тарифті 
əуежөнелтім - авиаотправление с дополнительным 
тарифом

қосымша тəуекел (қатер) - дополнительный риск 
қосымша төлем - дополнительный платеж 
қосымша төлем төлету, қосымша төлем өндіріп алу - 
взимание дополнительной платы 

қосымша төлем төлеу - производить дополнительный 
платеж 

қосымша төлемақы - дополнительная оплата
қосымша төлемді марка - доплатная марка
қосымша төлемді хат - письмо доплатное
қосымша төленетін пошта жөнелтімі - доплатное 
почтовое отправление 

қосымша уақытша ағын - дополнительный временный 
поток 

қосымша үлестемеге құқық - право на 
дополнительную квоту 

қосымша үстеме - надбавка дополнительная 
қосымша ұсыныс - предложение дополнительное 
қосымша шаралар - дополнительные меры
қосымша шарт (жағдай) - дополнительное условие 
қосымша шарттары бар тратта - тратта с 
дополнительными условиями 

қосымша шот - дополнительный счет 
қосымша шот-фактура - дополнительный счет-фактура 
қосымша шығын - прибавочные издержки 
қосымша шығыннан құтылу - избегать 
дополнительных затрат 

қосымша шығыс - дополнительные расходы 
қосымша шығыстан қашқақтау - избежание 
дополнительных расходов 

қосынды пайыз - процент суммарный 
қосынды шама - суммарная величина 
қосып жазу - приписка 
қошемет - комплимент 
“қою” - “поставить” 
қоян-қолтық сауда - торговля бок о бок 
ҚР заңдарымен реттелсін - регулировать 
законодательством РК 

ҚР заңнамалық актілерінде көзделген - 
предусмотренные законодательными актами РК 

ҚР нормативтік-құқықтық актілері - нормативные 
правовые акты РК 

ҚР Ұлттық банкі - Национальный банк РК 
ҚР Ұлттық банкінің сараптауы, ҚР Ұлттық банкінің 
сараптамасы - экспертиза Нацбанка РК 

ҚР Халық банкі - Народный банк РК 
ҚР Халық жинақ банкі - Народный сберегательный 
банк РК 

ҚРҰБ жанындағы Ұлттық төлем кеңесі - 
Национальный платежный совет при НБРК 

қуат - мощь
қуатталған аккредитив - подтвержденный аккредитив 
қуатталған кепілдік - подтвержденная гарантия 
қуатталған кредит - подтвержденный кредит 
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қуатталған чек - подтвержденный чек 
қуатталмаған аккредитив, расталмаған аккредитив - 
неподтвержденный аккредитив 

қуатталмайтын борыш - неподтверждаемый долг 
қуаттама-хат - письмо-подтверждение 
қуаттама-шот - счет-подтверждение 
қуаттардың сапалық істен шығуы - моральное 
выбытие мощностей 

қуаттау қажет етілмейді - не требуется утверждения 
қуаттаудан бас тарту - отказ от подтверждения 
қуаттаушы банк - подтверждающий банк 
қуаттаушы құжат - подтверждающий документ
қуғын - погоня 
қуғын-сүргін, жазалау (жазалау шарасы, жаза) - 
репрессия 

қузау, ізденіп орындату - исходатайствовать 
қузау; өтінішпен алу - исходатайствование
қузау арызды қабылдамау - отклонение ходатайства 
қузау өтінішін қабылдаудан бас тарту - отказать в 
ходатайстве 

қузаухат беру кезеңі - период подачи ходатайства 
қулық, айлакерлік - хитрость 
қулық-сұмдық жасау - прибегать к ухищрениям 
қусырылған ақша, қысыңқы ақша, сығымдалған 
ақша - сжатые деньги 

“құжаттар салынған” - “с документами”
қусырылған ақша саясаты - политика сжатых денег 
қуыну мерзімі, талап қою мерзімі - срок исковой 
давности 

қуыну өтініші, қуыну арызы - заявление иска  
(исковая) 

қуынуға қарсы наразылық - возражение против иска 
қуынушы талаптары - требования истца 
қуынушы тараптар, қуыну бойынша тараптар - 
стороны по иску 

қуынушы, талап қоюшы, құныкер, жоқтаушы - истец 
қуынушының пайдасына төлеу - уплата в пользу истца 
қуынушының талабын қабылдамау - отклонение 
требования истца 

қуыным, талап - иск
қуыным арызы - исковое заявление 
қуыным бойынша жауапкер - ответчик по иску 
қуыным бойынша жауапкершілік - ответственность 
по иску 

қуыным жасау - возбудить иск
қуыным құқығы - право на иск 
қуыным мерзімінің өтуі - истечение срока исковой 
давности, исковая давность 

қуыным мерзімінің шектеулері - ограничения исковой 
давности 

қуыным талабы - исковое требование 
қуынымды (талапты) қабылдамау - неприятие иска, 
отклонение иска

қуынымды қамтамасыз ету - обеспечение иска 
қуынымды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар - меры 
по обеспечению иска 

қуынымды қамтамасыз ету туралы ұйғарым шығару 
- вынесение определения об обеспечении иска 

қуынымды қанағаттандырудан бас тарту - отказ в 
удовлетворении иска 

қуынымды қараудың тоқтатылуы - прекращение 
рассмотрения иска 

қуынымды негіздеу - обоснование иска 
қуынымды табыстау - передача иска 
қуынымнан бас тарту - отказ в иске, отказ от иска
қуынымның мақсаты - цель иска 
қуынымның негізділігі - обоснованность иска 
құбылмалы - плавающий 
құбылмалы айырбас бағамы - плавающий обменный 
курс 

құбылмалы акциялар - плавающие акции 
құбылмалы бағалы қағаздар, қалқымалы бағалы 
қағаздар - плавающие ценные бумаги 

құбылмалы бағам - плавающий курс 
құбылмалы бағам енгізу - ввод плавающего курса 
құбылмалы борыш - плавающий долг 
құбылмалы борышқорлық міндеттеме - плавающее 
долговое обязательство 

құбылмалы валюта - валюта колеблющаяся 
құбылмалы валюта бағамы - плавающий валютный 
курс 

құбылмалы валюталық бағам тəртіптемесі - режим 
плавающего валютного курса 

құбылмалы капитал - плавающий капитал 
құбылмалы капиталдар - плавающие капиталы 
құбылмалы кіріс ағыны - поток колеблющихся доходов 
құбылмалы мөлшерлеме - плавающая ставка 
құбылмалы пайыз - плавающий процент 
құбылмалы пайыздық мөлшерлеме - плавающая 
процентная ставка 

құбылыс, жағдай, оқиға - явление 
құдіреттілік - могущество
құжат - документ 
құжат авторы - автор документа
құжат айналымы - оборот документа, документооборот 
құжат айналымының көлемі - объем 
документооборота

құжат ақауы - дефект документа
құжат андатпасы - аннотация документа
құжат атауы - наименование документа
құжат берілген күн - дата выдачи документа 
құжат беру - выдача документа 
құжат бланкі - бланк документа 
құжат бланкінің жиегі - поля бланка документа
құжат бойынша бақылау, құжаттық бақылау - 
контроль документальный 

құжат дайындау - подготовка документа 
құжат данасы - экземпляр документа 
құжат деректемесінің бөлігі - часть реквизита 
документа 

құжат жазылған орын - место написания документа 
құжат жасау - составление документа 
құжат инкассосы - инкассо документа 
құжат көшірмесін куəландыру - заверить копию 
документа 

құжат күші - действие документа
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құжат құрамының толықтығы - полнота состава 
документа

құжат мəтінін беру - передача текста документа 
құжат мəтінін дəйектеу - аргументировать текст 
документа

құжат мəтінін жариялау үшін іріктеу - выбор текста 
документа для опубликования

құжат мəтінін нығайту - закрепление текста документа
құжат мəтінін саралау - редакция текста документа
құжат мəтінінің атрибуты - атрибут текста документа
құжат нұсқасы - вариант документа 
құжат нысаны - форма документа 
құжат нысанын бекіту - утверждение формы документа 
құжат ресімдегені үшін төленетін алым - сбор за 
оформление документов 

құжат сараптамасы - экспертиза документа
құжат сипаттамасы -  описание документа 
құжат тақырыбы - заголовок документа
құжат тігілетін папка - скоросшиватель 
құжат тілі - язык документа
құжат түрі - вид документа 
құжат үлгісі - образец документа
құжат ұсыну - представление документа 
құжат формуляры - формуляр документа 
құжат шифрі, құжат мұқамы - шифр документа 
құжатқа алдын ала қол қою - парафирование 
документа 

құжатқа бұрыштама қою - визирование документа 
құжатқа бұрыштама соғу, құжатқа рұқсатнама беру - 
визировать документ

құжатқа ескертпе енгізу - внесение оговорки в 
документ 

құжатқа келісім алу - согласование документа
құжатқа қол қою - подписывание документа 
құжатқа қол қоюдан бас тарту - отказ в подписании 
документа 

құжатқа меншіктік құқықтан шеттету, айыру 
- отчуждение, лишение права собственности на 
документы 

құжатқа сілтеме - ссылка на документ 
құжатқа тыйым салу мерзімі - запретная дата 
документа

құжатпен танысу - ознакомление с документом 
құжатсыз инкассо - инкассо без документов 
құжаттағы белгілер - пометы на документе
құжаттағы бұрыштама - виза на документе
құжаттағы дəлсіздік - неточность в документе 
құжаттағы мөртаңба - штамп на документе 
құжаттағы шектеулер - ограничения в документе 
құжатталған аккредитив - аккредитив 
документированный 

құжатталған ақпарат - документированная информация 
құжатталған тратта - тратта документированная 
құжатталмаған - недокументированный 
құжатталмаған вексель - недокументированный 
вексель 

құжатталмаған тратта - тратта недокументированная 
құжаттама - документация, досье

құжаттама дайындау - подготовка документации 
құжаттама əзірлеу - разработка документации, 
составление досье

құжаттама жасау - составление документации 
құжаттама жүйесі - система документации 
құжаттама көлемі - объем документации 
құжаттама мен құжат айналымының жоспары - план 
документации и документооборота 

құжаттама ұсыну, құжаттаманы таныстыру - 
представление документации 

құжаттамадан - из документации 
құжаттамалы аккредитивті растау - авизование 
документарного аккредитива 

құжаттамалық аккредитив бойынша төлем - платеж 
по документарному аккредитиву 

құжаттамалық аккредитив шарттары - условия 
документарного аккредитива 

құжаттамалық аккредитив, құжатталған аккредитив 
- аккредитив документарный 

құжаттамалық аккредитивпен жасалатын операция - 
операция с документарным аккредитивом 

құжаттамалық аккредитивпен жасалған мəміле - 
сделка с документарным аккредитивом 

құжаттамалық аккредитивті басқа мекенжайға 
жіберу - переадресование документарного аккредитива 

құжаттамалық аккредитивтің ашылуы - открытие 
документарного аккредитива 

құжаттамалық аударым - перевод документарный 
құжаттамалық инкассо - документальное инкассо 
құжаттамалық инкассо, құжатталған инкассо - 
инкассо документарное 

құжаттамалық қамтамасыз ету - документационное 
обеспечение

құжаттамалық құптау - акцепт документарный 
құжаттамалық операциялар, құжатталған 
операциялар - документарные операции 

құжаттамалық тратта - тратта документарная 
құжаттамамен танысу - ознакомление с документацией 
құжаттаманы басқару жəне құжаттау қызметі 

- служба документирования и управления 
документацией

құжаттаманы беру - предоставление документации 
құжаттаманы жиынтықтау - комплектование 
документации 

құжаттаманы жүйелеу - систематизация документации 
құжаттаманы жүргізу - ведение документации 
құжаттаманы қабылдау - приемка документации 
құжаттаманы ресімдеу - оформление документации 
құжаттаманы сақтау - хранение документации 
құжаттаманы сақтау тəртібі - порядок хранения 
документации 

құжаттаманың болуы - наличие документации 
құжаттаманың жүргізілуін тексеру - проверка ведения 
документации 

құжаттаманың сəйкестендірілген жүйесі - 
унифицированная система документации 

құжаттан көшірім - выписка из документа
құжаттан үзінді алу - извлечение из документа
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құжаттану - документоведение
құжаттанушы - документовед 
құжаттар баламалылығы - эквивалентность 
документов 

құжаттар бланкісінің пішімі - формат бланка 
документов 

құжаттар əртүрлілігі - разновидность документов
құжаттар жинағы - сборник документов 
құжаттар құрамы өзгермелі мұрағат - архив 
переменным составом документов

құжаттар құрамы тұрақты мұрағат - архив 
постоянным составом документов

құжаттар негізінде жазылған есептік жазбаларды 
тексеру - проверка учетных записей, произведенных 
на основании документов 

құжаттар орнына қолма-қол ақша - наличные против 
документов 

құжаттар пакеті - пакет документов 
құжаттар сыны - критика документа 
құжаттар тізбесі - перечень документов 
құжаттар тізімдемесі -  опись документов
құжаттар үйімі - массив документов
құжаттарға иелік ету - распоряжение документами 
құжаттарға қол қою - подписание документов 
құжаттарға меншік құқығын иеліктен айыру - 
отчуждение права собственности на документы

құжаттарға мөрқалып басу - апостилирование 
документов - 

құжаттарға тыйым салу - секвестирование документов
құжаттарды айырбастау - обмен документов 
құжаттарды актілеу - заактировать документы
құжаттарды ақшалай бағалау - денежная оценка 
документов

құжаттарды беру - предоставление документов 
құжаттарды депозиттеу, құжаттарды сақтауға беру - 
депонирование документов

құжаттарды əліпбилік ретпен əзірлеу - разработка 
документов алфавитная 

құжаттарды есепке алу - учет документов 
құжаттарды жаппай қабылдау - сплошной прием 
документов 

құжаттарды жарыққа шығару, жария ету - 
легализация документов

құжаттарды жерсіндіру (мұрағат) - акклиматизация 
документов

құжаттарды жіктеу - классификация документов 
құжаттарды жою - уничтожение документов 
құжаттарды жөнелту - препровождение документов 
құжаттарды жүйелендіру тəсімін əзірлеу - разработка 
схем систематизации дел 

құжаттарды жүйелеу - систематизация документов 
құжаттарды жүйелеу тəсімі - схема систематизации 
документов

құжаттарды заңдастыру - легализация документа
құжаттарды заңсыз жою - незаконное уничтожение 
документов

құжаттарды зарарсыздаңдыру - антисептирование 
документов

құжаттарды индекстеу - индексирование документов 

құжаттарды индоссамент бойынша тапсыру - 
передача документов по индоссаменту 

құжаттарды инкассоға қабылдау - принятие 
документов на инкассо 

құжаттарды инкассоға қабылдаушы - принимающий 
документы на инкассо 

құжаттарды көбейту, кітапшаға айналдыру, түптеу - 
размножение, брошюрование, переплет документов

құжаттарды көрмеге қою - экспонирование документов
құжаттарды көшірмелеу - репрография документов 
құжаттарды қабылдау - прием документов, принятие 
документов

құжаттарды қайтару - возврат документов, реституция 
документов

құжаттарды қалпына келтіретін лаборатория - 
лаборатория реставрации документов 

құжаттарды каталогтау - каталогизация документов
құжаттарды қолдан жасау - подделка документов, 
фальсификация документов

құжаттарды қорғау - защита документов
құжаттарды қоса тіркеу - приложение документов 
құжаттарды құпияландыру - засекречивание 
документов

құжаттарды құпиясыздандыру - рассекречивание 
документов

құжаттарды мемлекеттік есепке алу - государственный 
учет документов 

құжаттарды мұрағат қорына жүйелеу - фондирование 
документов

құжаттарды мұралану - наследование документов 
құжаттарды орналастыру - размещение документов
құжаттарды өңдеу, құжаттарды əзірлеу - обработка 
документов 

құжаттарды өсиет бойынша тапсыру - передача 
документов по завещанию

құжаттарды пайдалану - использование документов 
құжаттарды пайдалануға уақытша тыйым салу - 
карантин документов

құжаттарды пайдалануға шек қою - ограничение 
доступа к документам

құжаттарды ресімдеуге жұмсалған шығыс - расходы 
по оформлению документов 

құжаттарды реттеу - упорядочение документов 
құжаттарды сақтау - хранение документов 
құжаттарды сақтау өлшемі -  критерий содержания 
документов 

құжаттарды сақтауға қабылдау-табыстау - прием-
передача документов на хранение

құжаттарды сақтауға тапсыру - передача документов 
на хранение 

құжаттарды сəйкестендіру - унификация документов 
құжаттарды сейфте сақтау - сейфовое хранение 
документов

құжаттарды сұратып алдыру - истребование 
документов 

құжаттарды сыйға тарту - дарение документов
құжаттарды табиғи қалпына келтіру - физическая 
реставрация документов
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құжаттарды табыстау - передача документов 
құжаттарды таксалау - таксировка документов 
құжаттарды тақырып бойынша іздеп табу - 
выявление документов тематическое 

құжаттарды тақырыптық іріктеу - тематическая 
подборка документов

құжаттарды тарату - распространение документов 
құжаттарды тегін тапсыру - передача документов 
безвозмездная

құжаттарды тегістеу, қыртысын жазу - разглаживание, 
отпрессовка документов

құжаттарды топтамалау - ломинирование документов
құжаттарды топтастыру - группировка документов
құжаттарды үлдірлеу - ламинирование документов 
құжаттарды ұзына бойына орналастыру - продольное 
расположение документов 

құжаттарды ұсынудың орнына жүретін төлем - 
платеж против предъявления документов 

құжаттарды фумигациялау - фумигация документов
құжаттарды шоғырландыру - аккумулирование 
документов

құжаттарды іздеп табу - выявление документов 
құжаттарды іріктеп қабылдау - выборочный прием 
документов 

құжаттарды іріктеп қабылдау - прием документов 
выборочный 

құжаттарды іріктеу - отбор документов
құжаттарды электрондық мұқамдау - электронное 
шифрование документов 

құжаттарды электрондық өңдеу - электронная 
обработка документов 

құжаттардың бір ізге түсірілген тізімдігі - табель 
унифицированных форм документов

құжаттардың болуын тексеру - проверка наличия 
документов

құжаттардың ғылыми-техникалық сараптамасы - 
научно-техническая экспертиза документов

құжаттардың деректемелері - реквизиты документов 
құжаттардың дұрыстығы - правильность документов 
құжаттардың жеке жинағы - персональное собрание 
документов 

құжаттардың жеткіліктілігі - достаточность 
документов 

құжаттардың жинақтамасы - комплект документов 
құжаттардың иесі - держатель документов 
құжаттардың қорға қатыстылығы - фондовая 
принадлежность документов

құжаттардың құндылығын кешенді сараптау - 
комплексная экспертиза ценности документов

құжаттардың құндылығын сараптау өлшемі - 
критерий экспертизы ценности документов

құжаттардың құрамы - состав документов
құжаттардың орнына жүретін қолма-қол ақшалай 
төлем - платеж наличными против документов 

құжаттардың орнына жүретін төлем - платеж против 
документов 

құжаттардың орнына жүретін чек - чек против 
документов 

құжаттардың орындалуын бақылау - контроль 
исполнения документов 

құжаттардың өңезденуі - плесневение документов
құжаттардың пайдаланылуын есепке алу - учет 
использования документов 

құжаттардың сақталу мерзімі - срок хранения 
документов

құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету - 
обеспечение сохранности документов

құжаттардың сəйкестігі - соответствие документов 
құжаттардың сему пайызын өлшеу - замер процента 
усадки документов

құжаттардың статистикалық есебі - статистический 
учет документов 

құжаттардың тілдік құндылығы - языковая ценность 
документов

құжаттардың толық жиыны - полный набор 
документов 

құжаттардың толықтығы - полнота документов 
құжаттардың топтық атауы - групповой заголовок 
документов

құжаттардың түпнұсқалығы - подлинность 
документов 

құжаттардың тұрпатты тізбесі - типовая перечень 
документов 

құжаттардың үлгі тізбесі - примерный перечень 
документов 

құжаттардың физикалық-химиялық жағдайы - 
физико-химическое состояние документов

құжаттардың шағынтобы - подгруппа документов 
құжаттармен беркітілген (мыс., вексель) - 
подкрепленный документами 

құжаттармен жұмыс - работа с документами 
құжаттармен жұмысты ұйымдастыру - ортанизация 
работы документами

құжаттармен растау - подтверждение документами 
құжаттармен салыстыру - сверка с документами
құжаттары қосымша тіркелген аударма вексель - 
тратта с приложенными документами 

құжаттау - документирование 
құжатты ақпаратты жүйелі сыныптау - 
систематическая классификация документной 
информации 

құжатты алу, жою, құжатты қолданыстан алу - 
изъятие документа

құжатты археографиялық дайындау - 
археографическая подготовка документа

құжатты археографиялық ресімдеу - археографическое 
оформление документа 

құжатты бақылау - контроль документа 
құжатты бірлесіп орындаушы - соисполнитель 
документа 

құжатты босату (жөнелту) - отпуск документа
құжатты бұзылудан сақтау - консервация документа
құжатты вакуумды камерада кептіру - просушка 
документа в вакуумной камере

құжатты даталау (күнін көрсету) - датировка 
документа 
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құжатты деректер - документальные данные 
құжатты жариялау - публикация документа 
құжатты жедел іздеу - оперативный поиск документа
құжатты жекелеп сипаттау - подокументное описание
құжатты жіберу - направить документ 
құжатты жоғалту - утрата документа
құжатты жолдау - направление документа 
құжатты жөнелту - отправление документа 
құжатты иемдену - присвоение документа 
құжатты иесіздендіру - обезличить документ
құжатты индекстеу - индексация документов 
құжатты іздестіру бейнесі - поисковый образ документа
құжатты іздестіру мəліметтері - поисковые данные 
документа

құжатты қабылдамау - непринятие документа 
құжатты қайтарып алу - отозвать документ
құжатты қарау - рассмотрение документа 
құжатты көбейту - размножение документа 
құжатты көрсеткенде төлеу - платить по предъявлении 
документа 

құжатты көрсету - предъявление документа 
құжатты куəландыру - засвидетельствование 
документа 

құжатты куəландыру - удостоверение документа 
құжатты құпия ұстау - засекретить документ 
құжатты қысқаша мазмұндау - экстракт документа 
құжатты микрофотокөшірмелеу - 
микрофотокопирование документа 

құжатты оқшау сақтау - изолированное хранение 
документа 

құжатты өзінше пайымдау - интерпретация документа
құжатты растау - заверение документа 
құжатты репродукциялау - репродуцирование 
документа

құжатты ресімдеу - оформление документа 
құжатты салып жіберу - пересылка документа 
құжатты сəйкестендіру - идентификация документа
құжатты тексеру - проверка документа 
құжатты тіркеу - регистрация документа 
құжатты толтыру - заполнение документа 
құжатты түзету - исправление документа 
құжатты түпнұсқамен салыстыру - сверка с 
оригиналом документа 

құжатты тұжырымдау - формулирование документа 
құжатты ұсыну бойынша төлем - платеж по 
предъявлении документа 

құжаттық - наследие документальное 
құжаттық ақпарат - информация документная
құжаттық дəлдік - точность документальная 
құжаттық дəлелдеме - документальное доказательство 
құжаттық деректер - данные документальные 
құжаттық инкассо, құжатпен ақша алу - документное 
инкассо 

құжаттық қор - фонд документальный 
құжаттық материалдар жиыны - собрание 
документальных материалов 

құжаттық материалдар тізімдемесі - опись 
документальных материалов

құжаттық негіздеме - обоснование документальное 
құжаттық нысан - документарная форма 
құжаттық салықтық тексеру - документальная 
налоговая проверка 

құжаттық табыстау - документальная передача 
құжаттық тексеріс - документальная ревизия 
құжаттық тексеру - документальная проверка 
құжаттың автор мақұлдаған көшірмесі - копия 
документа авторизованная 

құжаттың ажыратылмастығы - неотчуждаемость 
документа 

құжаттың айналым мерзімі - срок документооборота 
құжаттың айналымдылығы - обращаемость документа 
құжаттың ақпараттық құндылығы - ценность 
документа информационная

құжаттың атауы - название документа 
құжаттың бүлінуі - повреждение документа
құжаттың бүлінуі - разрушение документа 
құжаттың датасын қою - датировка документа
құжаттың дəл көшірмесі - точная копия документа 
құжаттың дəлелденген құндылығы - доказательная 
ценность документа

құжаттың жарамсыздығы - недействительность 
документа

құжаттың заңи күші - юридическая сила документа
құжаттың заңи құндылығы - юридическая ценность 
документа

құжаттың қайырма беті - оборот листа документа
құжаттың кіріс нөмірі - входящий номер документа 
құжаттың қолданылу мерзімі - срок действия 
документа 

құжаттың куəландырылған көшірмесі - заверенная 
копия документа

құжаттың күшін жою шарттары - условия 
аннулирования документа 

құжаттың құндылығы - ценность документа 
құжаттың құндылық сараптамасы - экспертиза 
ценностей документа 

құжаттың мазмұны - содержание документа 
құжаттың машықты мəтіні - трафаретивный текст 
документа 

құжаттың міндетті деректемесі - обязательный 
реквизит документа

құжаттың нақты көшірмесін алу - воспроизведение 
документа

құжаттың нақтылығын анықтау - установление 
достоверности документа 

құжаттың немесе қойылған қолдардың 
шынайылығын куəландыру - удостоверение 
подлинности документа или подписей 

құжаттың орындалу мерзімі - срок исполнения 
документа 

құжаттың өз атауы - собственный заголовок документа 
құжаттың пайда болу өлшемі - критерий 
происхождения документа

құжаттың ресімделуін куəландыру туралы жазу 
- надпись о засвидетельствовании оформления 
документа 
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құжаттың сəйкестендірілген нысаны - 
унифицированная форма документа 

құжаттың сыртқы бетіндегі жазба - надпись на 
обороте документа 

құжаттың сыртқы нышаны - внешний признак 
документа

құжаттың сыртына қол қою - роспись на обороте 
документа 

құжаттың телкөшірмесі - документ дублетный 
құжаттың тіркеу нөмірі - регистрационный номер 
документа 

құжаттың түпнұсқасы - оригинал документа, 
подлинник документа

құжаттың үлгі-формуляры - формуляр-образец 
документа 

құжаттың шығыс нөмірі - исходящий номер документа
құжаттың шынайылығы - действительность 
документа 

құжатхана - канцелярия
құжыра - хиджра 
құзырет аясы - сфера компетенции 
құзырет шегінде - в пределах компетенции 
құзырет шегінен шығу - выход за пределы компетенции 
құзырет; білік - компетенция
құзыретті мемлекеттік орган - компетентный 
государственный орган 

құзыретті органдар - органы компетентные 
құзыреттілік, біліктілік, хабардарлық, жете білушілік 

- компетентность 
құзырлы қызметкерлер - персонал компетентный 
құзырлы орган, құзыретті орган - компетентный орган 
құзырсыз қызметкерлер - персонал некомпетентный 
құзырсыздық, біліксіздік - некомпетентность
құйма - слиток 
“құйма” - “отливка” 
құйма алтын, тайтұяқ алтын - золото в слитках, золото 
слитковое

құйма күміс - серебро в слитках 
құйма күміс нарығы - рынок серебра в слитках 
құйма сынамасы - проба сплава 
құйылу - прилив 
құйылу жəне тартылу (сарқылу) - прилив и отлив 
құқығы жоқ, билеусіз - без права распоряжения 
құқығы шектеулі акциялар - акции с ограниченным 
правом 

құқығын немесе мүлкін табыстағаны жөніндегі 
қолхат - расписка в передаче права или имущества 

құқығына қысым жасау - ущемление прав 
құқығынан айыру - лишение права, отнять право
құқық - право 
құқық белгілеуші құжат - правоустанавливающий 
документ 

құқық беру - предоставление права 
құқық бұзғаны үшін айыппұл - штраф за 
правонарушение 

құқық бұзғаны үшін жауапкершілік - ответственность 
за правонарушение 

құқық бұзушы - нарушитель права, правонарушитель

құқық бұзушылық, құқықтың бұзылуы - нарушение 
права, правонарушение

құқық бұзушылықтардың алдын алу - профилактика 
правонарушений 

құқық жұмысы жөніндегі бас маман - главный 
специалист по правовой работе 

құқық иесі - правообладатель 
құқық кодификациясы - кодификация права 
құқық қорғау мекемесі - учреждение 
правоохранительное 

құқық қорғау органдары - органы 
правоохранительные, правоохранительные органы

құқық мəселесі - вопрос права 
құқық мөлшері - норма права 
құқық негіздері - источники права 
құқық нормаларының бұзылуы - нарушение норм 
права 

құқық субъектісі - субъект права 
құқық тəртібі - правопорядок 
құқық туралы заң жобасы - билль о правах
құқыққа қабілетсіз - неправоспособный 
құқыққа қабілетсіздік - неправоспособность 
құқыққа қабілеттілік, құқықтық қабілет - 
правоспособность 

құқыққа қабілеттіліктің тоқтатылуы - прекращение 
правоспособности 

құқыққа қарсы - противоправный 
құқыққа қарсы əрекет - действие противоправное 
құқыққа өкілетті - правомочный
құқыққа сай іс-əрекет - действие правомерное 
құқыққа сай келмейтін əрекет, заңсыз əрекет - 
действие неправомерное 

“құқықпен” - “с правом” 
құқықсыз - без права 
құқықсыздық - бесправие
құқықтан айырылу - утрата права 
құқықтан бас тарту - отказ от права 
құқықтану - правоведение
құқықтар - права 
құқықтар берілген тұлға - лицо, наделенное правами 
“құқықтар жиыны” - “набор прав” 
құқықтар мен міндеттер - права и обязанности 
құқықтар туралы куəлік - свидетельство о правах 
“құқықтар” эмиссиясы - эмиссия “прав” 
құқықтарға кеңшілік жасау - уступка прав 
құқықтарда орнын басу - замещение в правах
құқықтардағы шектеу - ограничение в правах 
құқықтарды қайта табыстау - переуступка прав 
құқықтарды қорғау - защита прав, охрана прав
құқықтарды қорғау - отстаивание прав 
құқықтарды табыстау - передача прав 
құқықтарды тану туралы қуыным - иск о признании 
прав 

құқықтардың ауысуы немесе пайда болуы сəті - 
момент перехода или возникновения прав

құқықтардың ортақ кеңшілігі - общая уступка прав 
құқықтардың табысталуын ресімдеу - оформление 
передачи прав 
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құқықтардың толық кеңшілігі - полная уступка прав 
құқықтардың шынайылығы - действительность прав 
құқықтарын қалпына келтіру туралы тармақ - пункт 
о восстановлении в правах 

құқықтарын теңдестіру - уравнивание в правах 
құқықты іске асыру - реализация права 
құқықты қалпына келтіру - восстановление права
құқықты қамтамасыз ету - обеспечение права 
құқықты мойындау - признание права 
құқықты пайдаланбау - неиспользование права 
құқықты пайдалану - пользоваться правом 
құқықты сақтау - сохранение права 
құқықты сатып алу - приобретение права 
құқықты теріс пайдалану - злоупотребление правом 
құқықты ұсыну - предложение прав 
құқықты шектеу - ограничение права 
құқықтық акт - правовой акт 
құқықтық емес, бейқұқықтық, заңсыз - неправовой 
құқықтық жағдай - положение правовое 
құқықтық жағынан қамтамасыз ету - правовое 
обеспечение 

құқықтық жүйе - правовая система 
құқықтық институт - правовой институт 
құқықтық инфрақұрылым - правовая инфраструктура 
құқықтық іс-əрекет - действие правовое 
құқықтық қамтамасыз ету - обеспечение правовое 
құқықтық қарым-қатынас - отношения правовые 
құқықтық қате - ошибка правовая 
құқықтық қатынас - правоотношение 
құқықтық кепілдік - правовая гарантия 
құқықтық көмек - помощь правовая 
құқықтық кінəрат-талап - претензия правовая 
құқықтық қолдау - поддержка правовая 
құқықтық қорғау - охрана правовая, защита правовая
құқықтық қуат - правомочность
құқықтық құжат - документ правовой 
құқықтық мағлұмдама - декларация правовая 
құқықтық мекеме - учреждение правовое 
құқықтық мəн-жайлар - обстоятельства правовые 
құқықтық мəртебе - статус правовой 
құқықтық мəселелер жөніндегі сарапшы - эксперт по 
правовым вопросам 

құқықтық мирасқор, құқықты иеленуші - 
правопреемник 

құқықтық мирасқорлық - Правопреемственность, 
правопреемство

құқықтық міндеттілік - правообязанность 
құқықтық мойындау - признание правовое 
құқықтық негіз - база правовая, основа правовая
құқықтық норма - норма правовая 
құқықтық өкілет, құқықтылық - правомочие 
құқықтық практика - практика правовая 
құқықтық реттеу - правовая регулирование, правовое 
урегулирование

құқықтық реттеу тəртібі - порядок правового 
регулирования 

құқықтық салдарлар - последствия правовые 
құқықтық сараптау - экспертиза правовая 

құқықтық сипат - характер правовой 
құқықтық статистика - правовая статистика 
құқықтық тазарту - очистка правовая 
құқықтық талаптар - требования правовые 
құқықтық тəртіптеме - режим правовой 
құқықтық тетік - механизм правовой 
құқықтық титул - титул правовой 
құқықтық ұйғарынды анықтық - презумпция правовая 
құқықтық ықпалшаралар - санкции правовые 
құқықтылық, құқық өлшемділігі, құқыққа 
сəйкестілік - правомерность, правомерный

құқықтың императивтік мөлшері - императивная 
норма права 

құқықтың теориялық құны - теоретическая стоимость 
права 

құқылы - вправе 
құлақтандыру, хабарлау, жариялау, хабардар ету - 
оповещение 

құлақтандыру тəсімі - схема оповещения
құлақша, құлақша қағаз‚ жапсырма, затбелгі, 
жарлық - ярлык 

құлдырай бастау - приход в упадок 
құлдырау - спад 
құлдырау, бəсеңдеу - упадок 
құлдырау кезеңі - период спада 
құлдыраудың ең терең шегі - самая глубокая точка 
падения 

құлдыраушы баға - падающая цена 
құлдыраушы баға, құлдырама баға - цена падающая 
құлдыраушы валюта, құнсызданушы валюта - 
падающая валюта 

құлдыраушы сұраныс - падающий спрос 
құлшыныс - порыв
құлықтылық - нравственность
құн - стоимость 
құн айырмасы - разница стоимости 
құн айырымы - разность стоимости 
құн бірлігі - единица стоимости 
құн болмысы - стоимостное бытие 
құн жазбалары - стоимостные записи 
құн заңы - закон стоимости 
құн инфляциясы, құндық инфляция - стоимостная 
инфляция 

құн кепілдендірілді - стоимость гарантирована 
құн мультипликаторы - мультипликатор стоимости 
құн нысаны - форма стоимости 
құн өлшемі - мера стоимости 
құн өлшемі атқарымы, құн өлшемі бернесі - функция 
меры стоимости 

құн өлшемінің индексі - индекс единицы стоимости 
құн рəмізі - символ стоимости 
құн салығы, құнға салынатын салық - налог на 
стоимость 

құн сертификаты - сертификат стоимости 
құн табалдырығы - порог стоимости 
құн тегі - природа стоимости 
құн теңгерімдері, құндық теңгерімдер - стоимостные 
балансы 
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құн теориясы - теория стоимости 
құн трансферті - трансферт стоимости 
құн туралы мағлұмдама - декларация о стоимости 
құн ұғымы - понятие стоимости 
құн факторы - фактор стоимости 
құн шамасы - величина стоимости 
құн элементі - элемент стоимости 
құндағы айырма - разница в стоимости 
құндағы ауытқу - колебание в стоимости 
құндақ, кассета - кассета
құнды - ценный 
құнды айқындау - определение стоимости 
құнды активтер - ценные активы 
құнды анықтау негізі - основа определения стоимости 
құнды бағалау - оценка стоимости 
құнды бағалау туралы есептеме - отчет об оценке 
стоимости 

құнды бағалау үшін төлемақы - плата за оценку 
стоимости 

құнды бағалаудың шығынды əдісі - затратный метод 
оценки стоимости 

құнды бөлу - распределение стоимости 
құнды есептен шығару əдісі - метод списания стоимости 
құнды есептеп шығару - вычисление стоимости 
құнды есептеу тəсілі - способ расчета стоимости 
құнды жоғарылату - повышать стоимость 
құнды қағаздарды басқару жөніндегі қызмет - 
деятельность по управлению ценными бумагами

құнды қайта бағалау - переоценка стоимости 
құнды қайта бағалауға арналған сақтық қор - резерв 
для переоценки стоимости 

құнды көне құжат - документ антикварный
құнды құжат - документ ценный 
құнды нарықтық баға бойынша анықтау - 
определение стоимости по рыночным ценам 

құнды өткізу - реализация стоимости 
құнды сақтау - сохранение стоимости 
құнды сақтау құралы - средство сохранения стоимости 
құнды түсіру - понижать стоимость 
құнды хат - письмо ценное 
құндық базис - стоимостный базис 
құндық деректер - данные стоимостные 
құндық көрсеткіш - стоимостный показатель 
құндық өлшем əдісі - метод стоимостный 
құндық өлшеуіштер - стоимостные измерители 
құндық талдау - стоимостный анализ 
құндық тариф - стоимостный тариф 
құндық тұлғалану - стоимостное выражение 
құндық тұлғаланудағы экспорт - экспорт в 
стоимостном выражении 

құндық тұлғалауда - в стоимостном выражении 
құндық-пайдалық талдау - стоимостно-прибыльный 
анализ 

құндылығы бар - имеющий ценность 
құндылығы жарияланған жазбаша хат-хабардың 
жө нел ті луіне қатысты жолсыздықтар туралы акті 
- акт о нарушениях, касающихся отправлений письмен-
ной корреспонденции с объявленной ценностью

құндылығы жарияланған жөнелтім - отправление с 
объявленной ценностью

“Құндылығы жарияланған жөнелтімдерді жіберу 
жолдары мен тəсілдері” кестесі - таблица “Пути 
и способы пересылки oтправлений с объявленной 
ценностью”

құндылығы жарияланған пошта жөнелтімі - почтовое 
отправление с объявленной ценностью

құндылығы жарияланған сауқаттама - бандероль с 
объявленной ценностью

құндылығы жарияланған сəлемдеме - посылка с 
объявленной ценностью

құндылығы жарияланған хат - письмо с объявленной 
ценностью 

құндылығы жоқ - не представляющий ценности 
құндылығы төмен - малоценный 
құндылық деп жарияланған - объявленный   
ценностью 

құндылық теориясы - теория ценности 
құндылық, құндылықтар - ценность, ценности
құндылыққа сəйкес - в соответствии с ценностью 
құндылықтар жүйесі - система ценностей 
құндылықтар мен құжаттарды сақтау орны - 
хранилище ценностей и документов 

құндылықтар мен құжаттарды сақтауға арналған 
сейф - сейф для хранения ценностей и документации 

құндылықтар шəкілі - шкала ценностей 
құндылықтарды айырбастау - обмен ценностями 
құндылықтарды банк сейфінде сақтау - хранение 
ценностей в банковском сейфе 

құндылықтарды банкте сақтау - хранение ценностей 
в банке 

құндылықтарды домицильдеу - домицилирование 
ценностей

құндылықтарды қайта бағалау - переоценка 
ценностей 

құндылықтарды мемлекеттік сақтау қоймасына 
қабылдау - приемка ценностей в хранилище гохрана 

құндылықтарды өткізу, құндылықтарды беру - сдача 
ценностей

құндылықтарды сақтандыру - страхование ценностей 
құндылықтарды сақтау - хранение ценностей 
құндылықтарды сақтауға алғаны жөніндегі қолхат - 
расписка в получении ценностей на хранение 

құндылықтарды сақтауға арналған қойма - кладовая 
для хранения ценностей 

құндылықтарды сақтаушы - хранитель ценностей 
құндылықтарды сараптау - экспертиза ценностей 
құндылықтарды сатып алу - скупка ценностей 
құндылықтарды сейфте сақтау - хранение ценностей 
в сейфе 

құндылықтардың бүлінуінен болатын ысырап - 
потери от порчи ценностей 

құндылықты жою - ликвидация ценностей 
құндылықты хабарлау - объявление ценности
құндылықтың анық-қанықтығы - презумпция 
ценности

құндылықтың көтерілуі - повышение ценности 
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құннан алынатын салық, құн салығы - налог со 
стоимости 

құннан шегерім - скидка со стоимости 
құнның артуы - превышение стоимости 
құнның баламалы нысаны - эквивалентная форма 
стоимости 

құнның жоғарылау нормасы - норма повышения 
стоимости 

құнның кемуі - уменьшение стоимости 
құнның көбеюі - увеличение стоимости 
құнның көтерілуі - повышение стоимости 
құнның өзгеруі - изменение стоимости 
құнның өздігінен өсуі - самовозрастание стоимости 
құнның өсуі - прирост стоимости, рост стоимости
құнның төмендеуі - понижение стоимости, снижение 
стоимости

құнның түп негізі - субстанция стоимости, стоимостная 
субстанция 

құнсызданатын ақша - деньги обесценивающиеся 
құнсызданған акциялар - обесцененные акции 
құнсызданған ақша - обесцененные деньги, 
обесценившиеся деньги

құнсызданған валюта - обесцененная валюта 
құнсызданған облигация - обесцененная облигация 
құнсызданған пошта маркасы - обесцененная почтовая 
марка

құнсызданған салымдарды индекстеу - индексация 
обесцененных вкладов 

құнсыздандыру - девальвировать 
құнсыздандыру жөніндегі іс-шаралар - мероприятия 
по девальвации 

құнсыздандырылған ақша - деньги обесцененные 
құнсыздану - обесцениваться 
құнсыздану (бағасы түсу, төмендеу) - обесценивание 
құнсыздану, құнын жою, бағасы түсу - обесценение 
құнсыздану дəрежесі - степень обесценивания 
құнсызданушы ақша - обесценивающиеся деньги 
құнттылық - осторожность 
құны бірдей мəнет - монеты одинакового достоинства 
құны бойынша - по стоимости 
құны бойынша сатып алу - приобретение по стоимости 
құны əртүрлі мəнет - монеты разного достоинства 
құны ірі банкнот - банкнота крупного достоинства 
құны ірі мəнет - монеты крупного достоинства 
құны майда банкнот - банкнота мелкого достоинства 
құны төмендеп бара жатқан валюта, құнсызданушы 
валюта - валюта падающая 

құнын белгілеу - установление стоимости 
құнын қайта қарау - пересмотр стоимости 
құнын көрсету - указание стоимости 
құнын көтеру - завышение стоимости 
құнын мəлімдеу - заявление стоимости 
құнын өтеу - возмещение стоимости 
құнына сəйкес - в соответствии со стоимостью 
құнынан жоғары - выше стоимости 
құнынан төмен - ниже стоимости 
құнының төмендеуі - понижение в стоимости 
құпия, жасырын - негласный, секрет, секретно

құпия ақпарат - информация конфиденциальная, 
информация секретная

құпия ақпарат - конфидициальная информация
құпия (“қара”) базар - нелегальный (“черный”) рынок 
құпия бөлім - часть секретная 
құпия деректер - данные секретные 
құпия есептеме - отчет секретный 
құпия, жасырын дауыс беру - тайное голосование 
құпия жұмыстарды бірлесіп жүргізу - проведение 
совместных секретных работ 

құпия ісқағаздарын жүргізу - секретное 
делопроизводство 

құпия ісқағаздарын жүргізуге рұқсат - разрешение на 
ведение секретного делопроизводства 

құпия келісім - тайное соглашение
құпия келіссөз - переговоры конфиденциальные 
құпия корреспонденция - корреспонденция секретная 
құпия құжат - документ секретный 
құпия орын - тайное место
құпия сақтық қор - секретный резервный фонд, тайный 
резерв

құпия салым ақша - вклад негласный 
құпия сараптау комиссиясы - секретная экспертная 
комиссия

құпия сауда-саттық - торги тайные, торги негласные
құпия серіктес - партнер тайный 
құпия сөз байласу - тайный сговор 
құпия сыр, құпия - тайна
құпия тəртіптеме - режим секретный 
құпия факторинг - факторинг конфиденциальный 
құпия хабарлама - сообщение конфиденциальное 
құпия (жасырын) шарт - тайный договор 
құпияда - в секрете 
құпияжазба - тайнопись
құпияландырылмаған - незасекреченный 
құпиялау - засекретить 
құпиялы факторинг, жасырын факторинг - факторинг 
скрытый 

құпиялық - секретность 
құпиялық белгі - гриф секретности
құпиялық негізінде - на конфиденциальной основе 
құпиялық тəртібін қамтамасыз ету - обеспечение 
режима секретности

құпиялық тəртіптемесі - режим секретности
құпиялық туралы ескертпе - оговорка о 
конфиденциальности 

құпиялық туралы шарт - договор о 
конфиденциальности 

құпиялықты қамтамасыз ету - обеспечение 
конфиденциальности 

құпиялықтың бұзылуы - нарушение секретности 
құпиялылық - конфиденциальность
құпиялылық, жасырындылық, жабықтық, 
оңашалық - келейность

құпиялылықты сақтау - соблюдение 
конфиденциальности 

құпиян, құпия қойғы, құпия затқойғы - тайник 
құпияны жария ету - разглашение тайны
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құпияны жарияламау туралы ескертпе - оговорка о 
неразглашении тайны 

құпиясыздау - дешифровка
құпталған дебеттік карта - акцептованная дебетовая 
карта 

құпталған тапсырма - акцептованное поручение, 
акцептированное поручение 

құпталған төлем тапсырмасы - акцептованное 
платежное поручение, акцептированное платежное 
поручение 

құрал-жабдықтың ауыспалы айналымы, 
қаражаттың ауыспалы айналымы - кругооборот 
средств 

құрал-жабдықтың болуы, қаражаттың болуы - 
наличие средств 

құрал-сайман, дүние-мүлік; түгендеме, мүкəммал, 
керек-жарақ - Инструмент, инвентарь 

құрам - состав 
құрама қап, жиналмалы қап - сборный мешок
құрама хатқалта - сборный конверт
құрамдас бөлік - составляющая, часть составная
құрамдас валюта - составная валюта 
құрамдас индекс - составной индекс 
құрамдас мөлшерлеме - составная ставка 
құрамдастырылған құжаттар - комбинированные 
документы 

құрамдастырылған облигация - облигация 
комбинированная 

құрамдастырылған тариф, құрама тариф - 
комбинированный тариф

құрамдастырылған тасымал, құрама тасымал - 
комбинированная перевозка

құрамдастырылған шот - комбинированный счет 
құрамды бөлік, құрамдас бөлік - составная часть 
құрамнан шығу - выход из состава 
құрамында болу, саналу - значиться
құранды бірлестік - объединение конгломератное 
құранды шоттар - счета собирательные 
құрастырушы - составитель
құрастырым - монтаж
құрастырымдарды автоматтандырылған жобалау 
жүйесі (АСПК) - автоматизированная система 
проектирования конструкций 

құрастырымдық несие, конструкиялық несие - 
конструкционная ссуда 

құрау, құрастыру - компоновать 
“құрғақ өткізбе” - “сухая проводка”
“құрғақ сенім қоры” - “сухой траст”
құрлық транзиті - сухопутный транзит
құрлықтық кіріс үлесі - сухопутная входящая доля
құрлықтық транзит үлесі - сухопутная транзитная доля
құрлықтық шығыс үлесі - сухопутная исходящая доля
құрмет, қадір, сый - почет, уважение
құрмет грамотасы - грамота почетная
құрмет дипломы - почетный диплом 
құрмет көрсету - дань уважения 
құрмет мадақтамасы - почетная грамота 
құрметтеу (құттықтау) - чествовать 

құрметті, қадірлі - уважаемый 
құрметті мүше - член почетный 
құрметті төраға - председатель почетный 
құрметті төралқа - президиум почетный 
құру, жасау - воссоздание 
құру, орнату; бағыт, нұсқау, нұсқама, қондырғы - 
установка 

құрылма, құрастырым - конструкция
құрылтай, құрылтайшылық - учредительный 
құрылтай жарғысы - устав учредительный
құрылтай жарнасы - взнос учредительный 
құрылтай жиналысы - собрание учредительное 
құрылтай комитеті - комитет учредительный 
құрылтай құжаттары - документы учредительные 
құрылтайлық капитал, құрылтай капиталы - капитал 
учредительный 

құрылтайшы - учредитель 
құрылтайшы-акционер - учредитель-акционер 
құрылтайшы ел - страна-учредитель 
құрылтайшы пайдасы - учредительная прибыль 
құрылтайшы пайдасы, құрылтайшылық пайда - 
учредительская прибыль 

құрылтайшылар жиналысы - собрание учредителей 
құрылтайшылар кепілдігі - гарантия учредителей 
құрылтайшылардың пайдасы - прибыль 
учредительская 

құрылтайшылық - учредительство 
құрылтайшылық акциялар, құрылтайшы 
акциялары - учредительские акции 

құрылтайшылық құжаттар - учредительные 
документы 

құрылтайшылық ұйым - организация учредительная 
құрылтайшылық шарт - учредительный договор 
құрылтайшылық шығын - учредительские затраты 
құрылтайшылық шығыс - расходы учредительские 
құрылу, жасалу, қалыптасу, қалыптастыру, жасақтау 

- формирование 
құрылым - структура 
құрылым, құрылғы - устройство 
құрылым, құрылыс - строй 
құрылымды жетілдіру - совершенствование структуры 
құрылымды қайта ұйымдастыру - реорганизация 
структуры 

құрылымдық бөлімше - структурное подразделение 
құрылымдық бюджет - структурный бюджет 
құрылымдық валюталық саясат - структурная 
валютная политика 

құрылымдық жұмыссыздық - структурная 
безработица 

құрылымдық-инвестициялық саясат - политика 
структурно-инвестиционная 

құрылымдық инфляция - структурная инфляция 
құрылымдық қайта құру - перестройка структурная, 
реконструкция структурная

құрылымдық қайта құру багдарламасы - программа 
структурной перестройки 

құрылымдық өзгеріс - изменение структурное 
құрылымдық реформа - реформа структурная 
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“құрылымдық реформалар” теориясы - теория 
“структурных реформ” 

құрылымдық саясат - структурная политика 
құрылымдық тапшылық - структурный дефицит 
құрылымдық тартымдылық - структурная 
привлекательность 

құрылымдық тəсілдеме, сындарлы көзқарас - подход 
конструктивный 

құрылымдық тəсім - схема структурная 
құрылымдық-хронологиялық - структурно-
хронологический 

құрылымдық шығыс - структурные расходы
құрылымдық эволюция - эволюция структурная 
құрылымсыз жайғасым, сыңаржақ ұстаным - 
деструктивная позиция

құрылымы өзгертілетін банктер - реструктурируемые 
банки 

құрылымы өзгертілетін қаржы делдалдары - 
реструктурируемые финансовые посредники 

құрылымы өзгертілетін қарызгерлер - 
реструктурируемые заемщики 

құрылыс алаңшасы - строительная площадка 
құрылыс, үй салу - строительство 
құрылыс банкі - стройбанк 
құрылыс банкіндегі кəдуілгі акциялар шоты - счет 
обыкновенных акций в строительном обществе 

құрылыс банкінің жарғысы - устав стройбанка 
құрылыс жұмыстарын қаржыландыру - 
финансирование строительных работ 

құрылыс кредиті - строительный кредит 
құрылысқа арналған кредит - кредит на строительство 
құрылысқа арналған несие - ссуда на строительство 
құрылыс-қаржы жоспары - стройфинплан 
құрылыс қарызы бойынша пайыздар - проценты по 
строительному займу 

құрылыс мердігеріне берілетін кредит - кредит 
строительному подрядчику 

құрылыс объектісі - строительный объект 
құрылыстық нормалар - строительные нормы
құрылыстың сақтандыру бағасының нормасы - 
норма страховой оценки строений 

құснихат, құсни жазу - почерк каллиграфический
құтқару жəне басқа шұғыл жұмыстар - спасательные 
и другие неотложные работы

құтқару жұмыстары - спасательные работы
құтқарушы - спасатель
құтқарушы жасақ - спасательный отряд
құттықтау - поздравление, приветстветственный
құттықтау сөз - приветственная речь, поздравительная 
речь 

құттықтау хат - поздравительное письмо 
құттықтау хат, құттықтау жолданымы - адрес 
приветственный 

құтыла алмас борыш, төленбейтін борыш - 
неоплатный долг 

қыдырма сауда - торговля разносная 
қыдырымпаздық - прогул
қызғылт парақтар - розовые листки 

“Қызметтік өкімдерге арналған дəптер” - “Тетрадь 
для служебных распоряжений»

қызмет - деятельность, служба
қызмет бабы - служебное положение 
қызмет бабымен көтерілу - продвижение по службе 
қызмет бабын жеке бастың мақсаттарына пайдалану 

- использование служебного положения в личных 
целях 

қызмет бабын теріс пайдалану - злоупотребление 
служебным положением 

қызмет бабында жазысқан хат - служебная переписка
қызмет бабында жалған құжат жасау - подлог 
служебный 

қызмет бабында пайдалану - пользование служебное 
қызмет бабында пайдалану үшін, қызмет бабында 
пайдалануға арналған - для служебного пользования

қызмет бабындағы жазба - служебная записка 
қызмет бабындағы іссапар - командировка служебная 
қызмет бабындағы іссапарға байланысты шығыс - 
расходы по служебной командировке 

қызмет бабындағы құпия, қызметтік құпия - 
служебная тайна 

қызмет бабындағы қылмыс, лауазымдық қылмыс - 
должностное преступление 

қызмет бабындағы міндет - обязанность служебная 
қызмет бабындағы міндеттерін орындамау - 
неисполнение служебных обязанностей 

қызмет бабындағы нұсқаулық - инструкция служебная 
қызмет бабындағы пошта жөнелтімі - служебное 
почтовое отправление

қызмет бабындағы хат - записка служебная 
қызмет бабындағы хаттар - письма служебные
қызмет бағыты - направление деятельности 
қызмет көрсетілетін талап - требование обслуживаемое 
қызмет көрсеткені үшін төлемақы - плата за 
обслуживание 

қызмет көрсету - обслуживать, обслуживание
қызмет көрсету аймағы - зона обслуживания
қызмет көрсету аясы - сфера обслуживания 
қызмет көрсету бекеті - пункт обслуживания 
қызмет көрсету белгісі - знак обслуживания 
қызмет көрсету бөлімі - отдел обслуживания 
қызмет көрсету бюросы - бюро услуг 
қызмет көрсету деңгейі - уровень обслуживания 
қызмет көрсету жұмысы - работа по обслуживанию 
қызмет көрсету кезектілігі - очередность обслуживания 
қызмет көрсету кезеңі - период обслуживания 
қызмет көрсету көлемі - объем услуг 
қызмет көрсету орталығы - центр обслуживания 
қызмет көрсету сапасы - качество обслуживания
қызмет көрсету сапасының сипаттамасы - 
характеристика качества обслуживания 

қызмет көрсету саясаты - политика обслуживания 
қызмет көрсету секторы - сектор обслуживания 
қызмет көрсету статистикасы - статистика услуг 
қызмет көрсету түрі - вид услуг
қызмет көрсету шарттары - условия обслуживания 
қызмет көрсету, күту - обслуживание 
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қызмет көрсетуге жұмсалған шығыс - расходы по 
обслуживанию 

қызмет көрсетуге қойылатын талаптары - требования 
к обслуживанию 

қызмет көрсетуді қамтамасыз ету - обеспечение 
обслуживания 

қызмет көрсетудің ақылылығы - платность 
обслуживания 

қызмет көрсетудің тоқтатылуы - прекращение 
обслуживания 

қызмет көрсетудің толық кешені - полный комплекс 
обслуживания 

қызмет көрсетудің үлесі - доля услуг 
қызмет көрсетуші бөлім - отдел обслуживающий 
қызмет көрсетуші кіші қызметкерлер - младший 
обслуживающий персонал 

қызмет көрсетуші құрам - персонал обслуживающий 
қызмет куəлігі - удостоверение служебное 
қызмет купесі - служебное купе 
қызмет құжаты, қызмет бабындағы құжат - документ 
служебный 

қызмет мерзімі - срок службы 
қызмет мəселесі - вопрос служебный 
қызмет міндеттері - служебные функции 
қызмет орнын алуға конкурс жариялау - объявление 
конкурса на замещение должности 

қызмет өтілі - служебный стаж 
қызмет пəтері - служебная квартира
қызмет реттемесі - регламент служебный 
қызмет сағаты - часы служебные 
қызмет сапасы - качество службы
қызмет сапасын жақсарту қоры (ҚСЖҚ) - фонд 
улучшения качества службы (ФУКС)

Қызмет сапасын жақсарту қорының қорғаншылар 
кеңесі - Совет попечителей фонда улучшения качества 
службы (СП ФУКС)

қызмет сатысы - служебная лестница 
қызмет телефоны - телефон служебный 
қызмет тəртібімен, қызмет бабында - в служебном 
порядке

қызмет тізімі - послужной список
қызмет туралы есептеме - отчет о деятельности 
қызмет уақытында - в служебное время 
қызмет, қызмет көрсету - услуга, услуги
қызмет, мансап; бекет, күзет орны - пост 
қызметақы жүйесі, айлық жүйесі - окладная система 
қызметақылық алымдар - окладные сборы 
қызметақылық салықтар - окладные налоги 
қызметін ауыстыру, қызмет бабымен ауыстыру - 
перемещение по должности 

қызметін төмендету - понижение в должности 
қызметіне жүгіну - прибегать к услугам 
қызметінің сипаты бойынша қамқоршы - опекун по 
характеру деятельности 

қызметке бекіту - утверждение в должности 
қызметке қабылдау туралы өтініш - заявление о 
приеме на должность 

қызметке кірісу кезіндегі ант - присяга при вступлении 
в должность 

қызметке лайық - подходящий для должности 
қызметке тағайындау - назначение на должность, 
определить на службу

қызметке тағайындау туралы өтініш - заявление о 
назначении на должность 

қызметке үміткер - претендент на должность 
қызметке ұсыну, қызметке жоғарылату - выдвижение 
на должность 

қызметкер - сотрудник 
қызметкерге берілетін сыйлықақы - премия работнику 
қызметкердің біліктілігі - квалификация работника 
қызметкерлер (жұмыскерлер) саны - численность 
работников 

қызметкерлер құрамын іріктеу - подбор персонала 
қызметкерлер құрамының біліктілігі - квалификация 
персонала 

қызметкерлер құрамының жалақысына жұмсалған 
шығыс - расходы на заработную плату персонала 

қызметкерлер құрамының сабақтастығы - 
преемственность персонала 

қызметкерлер құрамының санаты - категория 
персонала 

қызметкерлер құрамының саны - численность 
персонала 

қызметкерлер мен басқа да тұлғалардың берешегі - 
задолженность работников и других лиц 

қызметкерлер өкілі - представитель работников 
қызметкерлер санын реттеу - регулирование 
численности персонала 

қызметкерлер, жеке құрам, қызметкерлер құрамы - 
персонал 

қызметкерлерге қажеттіліктің орнын толтыру - 
покрытие потребности в персонале 

қызметкерлерді ауыстыру - замена персонала 
қызметкерлерді басқару - управление персоналом 
қызметкерлерді басқару жүйесі - система управления 
персоналом 

қызметкерлерді басқару қағидаты - принцип 
управления персоналом 

қызметкерлерді босатып алу - высвобождение 
персонала 

қызметкерлерді босатып алу, қызметкерлерді 
қысқарту - высвобождение работников 

қызметкерлерді іріктеу жəне жинау - подбор и набор 
персонала 

қызметкерлерді кері шақыру - отзыв персонала 
қызметкерлерді қызықтырып тарту - переманивание 
персонала 

қызметкерлерді қысқарту - сокращение персонала 
қызметкерлердің акционерлік меншікке қатысу 
жоспары - план участия работников в акционерной 
собственности 

қызметкерлердің бастамасын ынталандыру - 
стимулирование инициативы работников 

қызметкерлердің қауіпсіздігі - безопасность персонала, 
безопасность работников

қызметкерлердің өздігінен бағытталатын мұрсатана-
лық қоры - самонаправляемый персональный 
увольнительный фонд 
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қызметкерлердің өздігінен бағытталатын 
мұрсатаналық шоты - самонаправляемый 
персональный увольнительный счет 

қызметкерлермен жұмыс секторы - сектор по работе с 
персоналами 

қызметте болу - пребывание в должности 
қызметте пайдалануға арналған басылым - издание 
для служебного пользования 

қызметтен алып тастау - снятие с должности 
қызметтен босату - освобождение от должности, 
увольнение со службы

қызметтен кету, қызметті доғару - уход в отставку, 
отставка, уход с должности 

қызметтен кетуге өтініш беру - подача в отставку 
қызметтен шеттету - отстранение от должности 
қызметтер көрсету (көрсетілетін қызметтер) үшін 
төлемақы - плата за услуги 

қызметтер көрсету аясы - спектр услуги, сфера услуг
қызметтер көрсету бағасы мен тарифтерінің индексі - 
индекс цен и тарифов на услуги 

қызметтер көрсету бағасы, көрсетілетін қызметтер 
бағасы - цена услуги, цена на услуги

қызметтер көрсету кешені - комплекс услуг 
қызметтер көрсету саласының таза пайдасы - чистая 
прибыль сферы услуг 

қызметтер көрсету сапасының индексі - индекс 
качества услуг 

қызметтер көрсету саудасы - торговля услугами
қызметтер көрсету, көрсетілетін қызметтер - услуга, 
услуги, оказывать услуги, предоставление услуг

қызметтер көрсету, көрсетілетін қызметтерді ұсыну - 
предоставлять услугу

қызметтерді қоса атқару - совмещение должностей 
қызметтерді көрсету мерзімі - срок оказания услуг 
қызметтес - сослуживец
қызметті жою, лауазымды жою - упразднение 
должности 

қызметті қамтамасыз ету - обеспечение службы
қызметті қоса атқарушы - совместитель 
қызметті реттемелеу - регламентация деятельности 
қызметті соттың шешімімен тоқтату - прекращение 
деятельности по решению суда 

қызметті тоқтата тұру - приостановка деятельности 
қызметті ұлғайту нəтижесінде түскен пайда - прибыль 
в результате расширения деятельности 

қызметтік автокөлік - служебный автотранспорт
қызметтік анықтама - справка служебная 
қызметтік аударым - служебный перевод
қызметтік белгі - служебная пометка
қызметтік белгі соғу - служебная отметка
қызметтік жағдай, қызмет бабы - положение служебное 
қызметтік қате - служебная ошибка
қызметтік құжат - служебный документ
қызметтік құпия - тайна служебная
қызметтік мінездеме - характеристика служебная 
қызметтік норматив - служебный норматив
қызметтік нұсқаулық, лауазымдық нұсқаулық - 
инструкция должностная 

қызметтік пошта маркасы - служебная почтовая   
марка

қызметтік сабақтастық - преемственность на посту 
қызметтік сəлемдеме - служебная посылка
қызметтік үй-жай - помещение служебное 
қызметтік хат (қызмет бабымен жазылған хат) - 
письмо служебное, служебная записка

қызметтік хат жазысу - переписка служебная 
қызметтік шот - служебный счет 
қызметтік шығыс - расходы служебные 
қызметтік, қызмет бабындағы - служебное
қызметтің арнаулы түрлерінің қоры, арнаулы 
қызмет түрлерінің қоры - фонд специальных видов 
деятельности

қызметтің жұмысын уақытша тоқтату - временное 
прекращение работы службы

қызметтің тоқтатылуы - прекращение деятельности 
қызметші - служащий 
қызметшілер лауазымының бірыңғай 
номенклатурасы - единая номенклатура должностей 
служащих (ЕНДС) 

қызметшілердің акцияларды сатып алу жоспары - 
план приобретения акций служащими 

қызу - накал
қызығушылықтың төмендеуі - понижение интереса 
қызыл күн - красное солнце
қызыл кітап - красная книга 
қызыл сызық жүргізу - проведение красной линии 
қылмыс - преступление 
қылмыскерлер əулеттерінің билік органдарымен 
тұтасуы - сращивание преступных кланов с органами 
власти 

қылмысты іздеу, анықтау, тергеу орны - уголовный 
розыск 

қылмысты кəсіпкерлік - предпринимательство 
криминальное 

қылмысты немқұрайдылық - халатность преступная 
қылмыстық жолмен алу - преступное получение 
қылмыстық жолмен табылған табысқа жариялылық 
сипат беру, қылмыстық жолмен табылған табысты 
заңдастыру - легализация криминальных доходов 

қылмыстық заңнама - законодательство уголовное 
қылмыстық іздеу - розыск уголовный
қылмыстық іс - уголовное дело
қылмыстық кодекс - кодекс уголовный 
қылмыстық құқық - право уголовное 
қылмыстық тапсырма - преступное поручение 
қылмыстылық, қылмыскерлік - преступность 
қылмыстың сылтауы (уəжі, себебі) - мотив 
преступления 

қылық, əрекет - поступок
қымбат - дорогой 
“қымбат” ақша - деньги “дорогие” 
“қымбат ақша” нарығы - рынок “дорогих денег” 
“қымбат” ақша саясаты - политика “дорогих” денег 
қымбат бағалы металл - металл драгоценный 
қымбат бағалы металл сынамасы - проба 
драгоценного металла 
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қымбат бағалы тауарлармен сауда жасаушы - 
торговец драгоценными товарами 

қымбат кредит - дорогой кредит 
қымбат металдар құймасы - слиток драгметаллов 
қымбат металдар, асыл металдар - драгоценные 
металлы (драгметаллы) 

қымбат тұратын - дорогостоящий 
қымбаттау - подорожание 
қымбаттаушылық - вздорожание 
қымбатшылық - дороговизна 
қыр көрсететін (наразылық көрсететін) - 
демонстративный 

қырқылған инфляция, күзелген инфляция - 
урезанный отчет 

қырман; қуат - ток
қырсыздық - бесхозяйственность
қысастық - злопыхательство
“қысқа” ақша (қысқа мерзімді несие) - деньги 

“короткие” 
қысқа жайғасым - короткая позиция 
қысқа жайғасымды өтеу (жабу) - покрывать короткие 
позиции 

қысқа жайғасымның өтемі - покрытие короткой 
позиции 

қысқа мерзімге алынған несие - ссуда на короткий 
срок 

қысқа мерзімге қарызға алу - взаймы на короткий 
срок, брать взаймы на короткий срок 

қысқа мерзімге несие алу - брать ссуду на короткий 
срок 

қысқа мерзімді - краткосрочный
қысқа мерзімді айналым капиталы - краткосрочный 
оборотный капитал 

қысқа мерзімді активтер - активы краткосрочные 
қысқа мерзімді акцепт (ризалық) - краткосрочный 
акцепт 

қысқа мерзімді бағалы қағаздар - краткосрочные 
ценные бумаги 

қысқа мерзімді бағалы қағаздарға жазылыс - 
подписка на краткосрочные ценные бумаги 

қысқа мерзімді банк депозиті - краткосрочный 
банковский депозит 

қысқа мерзімді банк кредиті - краткосрочный 
банковский кредит 

қысқа мерзімді берешек - краткосрочная  
задолженность 

қысқа мерзімді берешекті ұзақ мерзімді берешекке 
айналдыру - превращение краткосрочной 
задолженности в долгосрочную 

қысқа мерзімді болжау - прогнозирование 
краткосрочное 

қысқа мерзімді борыш - краткосрочный долг 
қысқа мерзімді борыш міндеттемелерінің нарығы - 
рынок краткосрочных долговых обязательств 

қысқа мерзімді борышкерлік бағалы қағаз - 
краткосрочная долговая ценная бумага 

қысқа мерзімді борышкерлік құрал - краткосрочный 
долговой инструмент 

қысқа мерзімді борышқорлық міндеттеме - 
краткосрочное долговое обязательство 

қысқа мерзімді вексель - краткосрочный вексель 
қысқа мерзімді депозит - краткосрочный депозит 
қысқа мерзімді депозиттер бойынша пайыз 
мөлшерлемесі - ставка процента по краткосрочным 
депозитам 

қысқа мерзімді депозиттік сертификат - 
краткосрочный депозитный сертификат 

қысқа мерзімді емес - некраткосрочный 
қысқа мерзімді емес міндеттемелер - некраткосрочные 
обязательства 

қысқа мерзімді жай вексель - простой краткосрочный 
вексель 

қысқа мерзімді жоба - проект краткосрочный 
қысқа мерзімді жоспар - план краткосрочный 
қысқа мерзімді жұмсалым - вложение краткосрочное 
қысқа мерзімді жұмсалымнан алынған табыс - доход 
от краткосрочных вложений 

қысқа мерзімді жұмыс - работа кратковременная 
қысқа мерзімді залал - краткосрочный убыток 
қысқа мерзімді инвестиция - инвестиции 
краткосрочные 

қысқа мерзімді инвестициялау - краткосрочные 
инвестиции 

қысқа мерзімді инвестициялық қор - краткосрочный 
инвестиционный фонд 

қысқа мерзімді қазынашылық вексель - 
краткосрочный казначейский вексель 

қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемелер - 
краткосрочные казначейские обязательства 

қысқа мерзімді капитал - краткосрочный капитал 
қысқа мерзімді капитал нарығы - рынок 
краткосрочного капитала 

қысқа мерзімді капитал нарығындағы пайыздық 
мөлшерлеме - процентная ставка на рынке 
краткосрочного капитала 

қысқа мерзімді капитал нарығының қалыпты 
мөлшерлемесі - нормативная ставка рынка 
краткосрочного капитала 

қысқа мерзімді капитал нарығының қаржы 
құралдары - финансовые инструменты рынка 
кратковременного капитала 

қысқа мерзімді капиталдың ашық нарығы - 
открытый рынок краткосрочного капитала 

қысқа мерзімді қаржыландыру - краткосрочное 
финансирование 

қысқа мерзімді қарыз - краткосрочный заем 
қысқа мерзімді қарызды ұзақ мерзімді қарызбен 
ауыстыру - замена краткосрочного займа 
долгосрочным 

қысқа мерзімді кезең - период краткосрочный, цикл 
краткосрочный

қысқа мерзімді келешек - перспектива краткосрочная 
қысқа мерзімді келісімшарт - контракт краткосрочный 
қысқа мерзімді кепілдік - краткосрочная гарантия 
қысқа мерзімді коммерциялық қағаздар нарығы - 
рынок краткосрочных коммерческих бумаг 
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қысқа мерзімді кредит - краткосрочный кредит 
қысқа мерзімді кредит беру - краткосрочное 
кредитование 

қысқа мерзімді кредит бойынша берешек - 
задолженность по краткосрочным кредитам 

қысқа мерзімді мəміле - краткосрочная сделка 
қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздар - 
краткосрочные государственные ценные бумаги 

қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздар 
бойынша борышты өтеу - погашение долга по 
краткосрочным государственным ценным бумагам 

қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу 
- погашение краткосрочных государственных ценных 
бумаг 

қысқа мерзімді мемлекеттік қарыз - краткосрочные 
государственные займы 

қысқа мерзімді мемлекеттік облигация - 
краткосрочная государственная облигация 

қысқа мерзімді міндеттеме - краткосрочное 
обязательство 

қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша рейтинг - 
рейтинг по краткосрочным обязательствам 

қысқа мерзімді міндеттемелер нарығы - рынок 
краткосрочных обязательств 

қысқа мерзімді несие - краткосрочная ссуда 
қысқа мерзімді несие алушы - получатель 
краткосрочной ссуды 

қысқа мерзімді несие беру əдісі - метод краткосрочного 
кредитования 

қысқа мерзімді несиелендіру объектісі - объект 
краткосрочного кредитования 

қысқа мерзімді облигация - краткосрочная облигация 
қысқа мерзімді овердрафт - овердрафт краткосрочный 
қысқа мерзімді операция - краткосрочная операция 
қысқа мерзімді өсім - прирост краткосрочный 
қысқа мерзімді пайда - краткосрочная прибыль 
қысқа мерзімді пайыз - процент краткосрочный 
қысқа мерзімді пайыздық мөлшерлеме - 
краткосрочная процентная ставка 

“қысқа мерзімді пассивтер” - “пассивы краткосрочные” 
қысқа мерзімді сақтандыру - страхование 
краткосрочное 

қысқа мерзімді сақтау - хранение кратковременное 
қысқа мерзімді салым - краткосрочный вклад 
қысқа мерзімді салым ақша - вклад краткосрочный 

қысқа мерзімді сыртқы борыш - внешний 
краткосрочный долг 

қысқа мерзімді сыртқы қарыз - внешние 
краткосрочные займы 

қысқа мерзімді тепе-теңдік - равновесие краткосрочное 
қысқа мерзімді тратта - тратта краткосрочная 
қысқа мерзімді хабарламалы (вексель туралы) - с 
кратковременным уведомлением 

қысқа мерзімді шарт - договор краткосрочный 
қысқа мерзімдік жоспарлау - планирование 
краткосрочное 

қысқа мерзімдік келісім - соглашение краткосрочное 
қысқа мерзімдік кредит бойынша мөлшерлеме - 
ставка по краткосрочным кредитам 

қысқа мерзімдік құлдырау - спад кратковременный 
қысқа өтем - покрытие короткое 
қысқа уақыттық ауытқу - колебание кратковременное 
қысқа уақыттық үрдіс - тенденция кратковременная 
қысқа уақыттық фактор - фактор кратковременный 
қысқа хабарлама кезінде - при коротком уведомлении 
қысқа хедж - хедж короткий 
қысқа хеджерлеу - хеджирование короткое 
қысқармалы табыстылық заңы - закон 
сокращающейся доходности 

қысқарту - урезка 
қысқарту, кесіп тастау - урезывание 
қысқарту, қысқару - сокращение 
қысқартулар тізімі - список сокращений 
қысқартылған есептеме - сокращенный отчет 
қысқартылған мекенжай - сокращенный адрес
қысқаша жазбалар үшін - для заметок 
қыстақтық бюджет, кент бюджеті - поселковый бюджет 
қыстырғыш - скрепка
қысылтаяң - экстремальный
қысылтаяң қолма-қол ақша - нал черный 
қысым - давление, зажим, нажим
қысым - прессинг 
қысым, тегеурін - пресс 
қысымға түскен баға - подавленные цены 
қысымға түскен қаржы жүйесі - подавленные 
финансовые системы 

қысымды күшейту - усиление давления 
қысыр кеңес - говорильня 
қышқылсыз қағаз - бумага бескислотная
қышқылсыздандыру - нейтрализация кислотности 

Л 
лабиринт, шытырман - лабиринт 
лаборатория - лаборатория 
лаг, кешеуіл, кешеуілдеу, кешігу, кешіктіру - лаг 
лаж - лаж 
лажсыздан, мəжбүрлі, шарасыз - вынужденный 
лайықсыз - неблаговидный
лайықсыз тіркеуден сақтандыру - страхование от 
ненадлежащей регистрации 

лайықсыз ықпал - ненадлежащее влияние 

лайықты, қолайлы, қабылдауға, құптауға лайық - 
приемлемый

лайықты, ыңғайлы, қолайлы - подходящий 
лайықты баға - престижная цена 
лайықты беделін пайдалану - пользование 
заслуженной репутацией 

лайықты қызмет көрсету - обслуживание должное 
лайықты ұстаушы - надлежащий держатель 
лакуна - лакуна 
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ламинатор - ламинатор
ламинаттау - ламинирование
лампсум - лампсум 
лаңкестік - терроризм
лаңкестік əрекет - террористический акт
латенттік экономика - экономика латентная 
Латын Америкасы мен Кариб бассейніне арналған 
экономикалық комиссия - Экономическая комиссия 
для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКПАК)

лауазым, қызмет - должность 
лауазым бойынша қызметақы - оклад по должности 
лауазым номенклатурасы - номенклатура должностей 
лауазым сипаттамасы - характеристика должности 
лауазымды адам, лауазымды тұлға - лицо 
должностное

лауазымды адамдарға арналған акциялар опционы - 
опцион акций для должностных лиц 

лауазымды адамдарды параға жығу - подкуп 
должностных лиц 

лауазымды адамдарды параға жығу қоры - фонд 
подкупа должностных лиц 

лауазымды адамдардың қызмет бабын теріс 
пайдалануы - злоупотребление служебным 
положением должностных лиц 

лауазымды тұлға чегі - чек должностного лица 
лауазымды тұлға, лауазымды адам - должностное 
лицо 

лауазымдық айлық - должностной оклад
лауазымдық жалғандық - подлог должностной 
лауазымдық қызмет нұсқаулығы - должностная 
инструкция 

лауазымдық қызметақы - оклад должностной 
лауазымдық қызметақы тəсімі - схема должностных 
окладов 

лауазымдық міндеттер, қызметтік міндеттер - 
должностные обязанности, функции должностные 

лауазымдық міндеттерді бөлісу - распределение 
должностных обязанностей 

лауазымдық немқұрайдылық - халатность 
должностная 

лауазымдық нұсқаулықтар - должностные инструкции 
лауазымнан бас тарту - отказ от должности, отречение 
от должности

лауазымнан босату, қызметтен босату - увольнение с 
должности 

лауазымын атқаруға кірісу - вступление в должность 
лауреат - лауреат 
левераждық лизинг - леверажный лизинг 
левередж - левередж 
леверидж - леверидж 
легатарий - легатарий 
легислатура - легислатура
легитимация, заңды құқығын мойындау - 
легитимация 

лездеме (ұшқыр жиналыс) - летучка 
лейтмотив - лейтмотив
лекаж - лекаж 

лексика - лексика
лексикография - лексикография
лектор, лекция оқушы, дəріскер - лектор 
лекторий - лекторий 
лекция тезисі - тезис лекции 
лекция, дəріс - лекция
лекциялар циклі - цикл лекций 
либерализм, ымырашылдық - либерализм
либид - либид 
ЛИБОР пайыздық мөлшерлемесі - процентная ставка 
ЛИБОР 

Ливан фунты - фунт ливанский 
лига - лига
лигатура - лигатура 
лизинг - лизинг 
лизинг бойынша шығыс - расходы по лизингу 
лизинг компаниясы - компания лизинговая 
лизинг құны - стоимость лизинга 
лизинг шарттары негізінде жеткізу - поставки на 
условиях лизинга 

лизингілік бағдарлама - лизинговая программа 
лизингілік брокер - лизинговый брокер 
лизингілік жоба - проект лизинговый 
лизингілік қаржыландыру - лизинговое 
финансирование 

лизингілік компания - лизинговая компания 
лизингілік кредит - кредит лизинговый 
лизингілік қор - фонд лизинговый 
лизингілік қызмет көрсету - обслуживание лизинговое, 
услуги лизинговые

лизингілік мəміле - сделка лизинговая 
лизингілік міндеттеме - лизинговое обязательство 
лизингілік нарық - рынок лизинговый 
лизингілік төлем - лизинговый платеж 
лизингілік төлемдерді есептеу - расчет лизинговых 
платежей 

лизингілік фирма - фирма лизинговая 
ликвидант - ликвидант 
ликвидат - ликвидат 
лимит белгілеу - установление лимита 
лимит картасы - лимитная карта 
лимит шегінде қарыз алу - занимать в пределах лимита 
лимит, шектелім, шекті мөлшер, өлшемдеме - лимит 
лимитация, лимиттеу, шектеу - лимитация 
лимитед, жауапкершілігі шектеулі (ЛТД, LTD) - 
лимитед (ЛТД, LTD) 

лимиттелген - лимитированное 
лимиттелген баға - лимитированная цена 
лимиттелген депозитарий - лимитированный 
депозитарий 

лимиттелген жайғасым - позиция лимитированная 
лимиттелген тапсырма - поручение лимитированное 
лимиттелген чек кітапшасы - лимитированная чековая 
книжка 

лимиттелген чек кітапшасынан алынған чек - чек из 
лимитированной чековой книжки 

лимиттелген чек, шектелген чек - лимитированный 
чек 
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лимиттелмеген чек кітапшасы - нелимитированная 
чековая книжка 

лимиттелмейтін кредит - кредит нелимитируемый 
лимиттен асып түсу - превышение лимита 
лимиттен төмен күрделі жұмсалым - нижелимитные 
капитальные вложения 

лимиттен тыс кредит - сверхлимитный кредит 
лимиттен тыс күрделі жұмсалым - внелимитные 
капитальные вложения 

лимиттен тыс күрделі қаржы жұмсалымы - 
сверхлимитные капитальные вложения 

лимиттен тыс несие - ссуда сверх лимита 
лимиттен тыс шот - сверхлимитный счет 
лимиттерді қайта бөлу - перераспределение лимитов 
лимиттеу, шектеу - лимитирование 
лимиттеуші баға белгіленімі - лимитирующее 
ценообразование 

лимитті алып тастау - снятие лимита 
лимитті бақылау - контроль лимита 
лимиттік баға - лимитная цена 
лимиттік бағам - лимитный курс 
лимиттік бағам өзгеруінің төменгі шегі - нижний 
предел изменения лимитного курса 

лимиттік бұйрық - лимитный приказ 
лимиттік ордер - лимитный ордер 
лимиттік рұқсат - лимитное разрешение 
лимиттік тоқтатым-бұйрық - лимитный стоп-приказ 
лимиттік хабарлама - лимитное извещение 
лимиттік чек - лимитный чек 
лимиттік-жинақтама картасы - лимитно-заборная 
карта 

лингот - лингот 
“линдз энд легз” - “линдз энд легз” 
линкидж - линкидж 
листинг - листинг 
листингіні қалыптастыру - формирование листинга 
литерлі бағалы қағаздар - литерные ценные бумаги 
литография - литография 
ЛИФО (“соңынан алынды - алдымен берілді”) - 
ЛИФО (“получен последним - выдан первым”) 

ЛИФО (соңынан келді, алдымен қызмет көрсетілді) - 
ЛИФО (Last-in-fi rst-out - прибыл последним, обслужен 
первым)

лифт (бағалы қағаздар бағасының өрлеуі) - лифт 
лихва - лихва 
лицей - лицей
лицензиар, лицензия иесі, лицензия сатушы - 
лицензиар 

лицензиат, лицензия алушы - лицензиат 
лицензия, рұқсат қағаз - лицензия 
лицензия алуға құжаттар беру - подача документов на 
получение лицензии 

лицензия бағасы - цена лицензии 
лицензия берілген күн - дата выдачи лицензии 
лицензия беру - предоставление лицензии 
лицензия беру шарты - условие выдачи лицензии 
лицензия беруден бас тарту - отказ в лицензии, отказ в 
предоставлении лицензии

лицензия жөнінде өтініш жасау - обращение за лицензией 
лицензия иесі - держатель лицензии 
лицензия шарттары - условия лицензии 
лицензияға құқығынан айырылу - потеря права на 
лицензию 

лицензияға құқық - право на лицензию 
лицензияға өтінім - заявка на лицензию 
лицензияланған депозиттік мекеме - лицензированное 
депозитное учреждение 

лицензияланған жоба - проект лицензированный 
лицензияланған несиегер - лицензированный кредитор 
лицензиялар алмасу - обмен лицензиями 
лицензиялар нарығы - рынок лицензий 
лицензиялау, рұқсат беру - лицензирование 
лицензиялау тактикасы - тактика лицензирования 
лицензиялау тəртібі - порядок лицензирования 
лицензиялаудың тиімділігі - эффективность 
лицензирования 

лицензиялық агенттер - лицензионные агенты 
лицензиялық алым - лицензионный сбор
лицензиялық баж - пошлина лицензионная 
лицензиялық делдалдар - лицензионные брокеры 
лицензиялық жүйе - лицензионная система 
лицензиялық келісім - лицензионное соглашение 
лицензиялық келісімдер бойынша есеп айырысу - 
расчеты по лицензионным соглашениям 

лицензиялық құқық - право лицензионное 
лицензиялық құқықты қорғау - защита лицензионного 
права 

лицензиялық мəміле - сделка лицензионная 
лицензиялық паспорт, лицензиялық төлқұжат - 
лицензионный паспорт 

лицензиялық пул - пул лицензионный 
лицензиялық салық - лицензионный налог 
лицензиялық сауда - торговля лицензионная 
лицензиялық сыйақы - лицензионное вознаграждение 
лицензиялық талаптар - условия лицензионные 
лицензиялық тəжірибе - практика лицензионная 
лицензиялық төлем - лицензионный платеж 
лицензиялық түсімдер - поступления лицензионные 
лицензиялық шарт - лицензионный договор 
лицензиялық шектеулер - лицензионные ограничения 
лицензияны жаңарту - возобновление лицензии 
лицензияны жарамсыз деп тану - признание лицензии 
недействительной 

лицензияны жою - ликвидация лицензии 
лицензияны қайтарып алу - отзыв лицензии 
лицензияны қалпына келтіру - восстановление 
лицензии 

лицензияны пайдалану - использование лицензии 
лицензияны сатып алу - приобретение лицензии 
лицензияны ұзарту - продлевание лицензии 
лицензияның қолданылу уақыты - время действия 
лицензии 

лицензияның көшірмесі - дубликат лицензии 
лицензияның құны - стоимость лицензии 
лицензиясыз - безлицензионный 
лицент - лицент 
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лобби, денеу, қысымшы топтар - лобби 
лоббизм - лоббизм 
лоббилендіру, денеушілік, қысымшылық - 
лоббирование 

лоббистік күш салу - усилия лоббистские 
лоббишілер - лоббисты 
лог - лог 
логика, қисын - логика 
логикалық құрылғы - логическое устройство
логотип, ресми белгі - логотип
лодинг - лодинг 
лойер - лойер 
локо - локо 
локсодромия - локсодромия
локт-ин - локт-ин 
ломбард - ломбард 
ломбард каталогі, ломбард тізбелігі - ломбардный 
каталог 

ломбард кредиті, ломбардтық кредит - ломбардный 
кредит 

ломбард мөлшерлемесі - ломбардная ставка 
ломбард-пайыз - процент-ломбард 
ломбардтық кепілзат - ломбардный залог 
ломбардтық қолхат - ломбардная расписка 
ломбардтық кредит - кредит ломбардный 
ломбардтық кредит беру - кредитование ломбардное 
ломбардтық кредит бойынша мөлшерлеме - ставка по 
ломбардным кредитам 

ломбардтық кредит бойынша пайыздық мөлшерлеме 
- процентная ставка по ломбардному кредиту 

ломбардтық мөлшерлеме - ставка ломбардная 
ломбардтық несие - ломбардная ссуда 
ломбардтық несие аукционы - ломбардный кредитный 
аукцион 

ломбардтық пайыздық мөлшерлеме - ломбардная 
процентная ставка 

ломбардтық тізім - список ломбардный 
ломбардтың иесі - владелец ломбарда 
лонг - лонг 
лонг-жайғасым, ұзақ мерзімді жайғасым - лонг-
позиция 

лонг-мерзім, ұзақ мерзім - лонг-срок 
лоно - лоно 
лоро - лоро 
лоро депо шот - лоро депо счет 
“лоро” шот - счет “лоро” 
лоро шоттар - лоро счета 
лоро-конто - лоро-конто 
лот, топтама - лот 
лотерея - лотерея 
лотерея билеті - лотерейный билет 
лотерея билеттерін сатуға шығару - выпуск в продажу 
лотерейных билетов 

лотерея жүлдесі - лотерейный приз 
лотерея облигациясы - лотерейная облигация 
лотерея салығы - налог на лотереи 
лотереялық облигация - облигация лотерейная 
лоуд - лоуд 
лохо - лохо 
“l.C.” халықаралық жөнелтімдер - международные 
отправления “l.C.” 

LC (хаттар мен пошта карточкалары) - LC (письма и 
почтовые карточки) 

ЛТД - ЛТД 
лэй офф - лэй офф 
лэйер - лэйер 
лэй-эвей - лэй-эвей 
люксметр - люксметр 

М 

магистр - магистр
магистраль - магистраль
магистральды жолдар, күре жолдар - магистральные 
пути

магистрат - магистрат
магистратура - магистратура
магиялық кепілхат - магическая закладная 
магнитофон, үналғы - магнитофон 
магнитсіздендіру - размагничивание
магнитті диск - диск магнитный
магнитті жазба - запись магнитная 
магнитті карта - магнитная карта 
магнитті карточкаларды қуаттау - авторизация 
магнитных карточек 

магнитті таспа - лента магнитная
магнитті фильм - магнитофильм
магниттік санамалау - магнитное считывание
магниттік-маркерлік сəйкестендіру жүйесі - система 
магнитно-маркерной идентификации 

мағлұмдама бойынша сенім қоры - траст по декларации 

мағлұмдама күні - дата декларации
мағлұмдама толтыру - заполнение декларации 
мағлұмдамаларды тексеру - проверка деклараций 
мағлұмдаманы уақтылы тапсырмағаны үшін 
айыппұл - штраф за несвоевременное представление 
декларации 

мағлұмдау нысаны - форма декларирования 
мағлұмдау тəртібі - порядок декларирования 
мағлұмдаушының уəкілетті өкілі - уполномоченное 
лицо декларанта 

мадақнама, грамота - грамота 
мажоритарлық - мажоритарный
мажорлау - мажоризация 
мазмұн; асырау, ұстау, бағу; жалақы, нəпақы - 
содержание 

мазмұндама - коммюнике 
мазмұны - оглавление
майорат - майорат 
маклак - маклак 
маклер, делдал - маклер 
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маклердің есеп айырысу жазбасы - маклерская 
расчетная записка 

маклердің жазбасы - маклерская записка 
маклериат - маклериат 
маклерлік - маклерство 
маклерлік фирма - маклерская фирма 
макроэкономика, үлкен экономика - макроэкономика 
макроэкономикалық бағдарлама - программа 
макроэкономическая 

макроэкономикалық деңгей - уровень 
макроэкономический 

макроэкономикалық индикаторлар - индикаторы 
макроэкономические 

макроэкономикалық көрсеткіштер - 
макроэкономические показатели 

макроэкономикалық мөлшерлеме - ставка 
макроэкономическая 

макроэкономикалық реттеу - макроэкономическое 
регулирование 

макроэкономикалық саясат - макроэкономическая 
политика 

макроэкономикалық статистика - статистика 
макроэкономическая 

макроэкономикалық талдау - макроэкономический 
анализ 

макроэкономикалық теория - теория 
макроэкономическая 

макроэкономикалық тепе-теңдік - равновесие 
макроэкономическое 

макроэкономикалық тұрақсыздық - 
макроэкономическая нестабильность 

макроэкономикалық тұрақтану - стабилизация 
макроэкономическая 

макроэкономикалық тұрақтылық - 
макроэкономическая стабильность 

макроэкономикалық тұрлаусыздық - 
макроэкономическая неустойчивость 

макроэкономикалық үлгі - модель макроэкономическая 
макроэкономикалық үш мақсат - триада 
макроэкономическая 

максимализация, барынша көбейту - максимализация
максимум - максимум
макулатура, тастанды облигация, арзанқол 
облигация, жарамсыз қағаз - макулатура 

мақсат - цель 
мақсат бірлігі - единство цели 
мақсаткерлік - целеустремленность 
мақсаткерлік күш-жігер - усилия целенаправленные 
мақсатқа пайдалану - использование целевое 
мақсатқа сай пайдаланбау - использование нецелевое 
мақсатсыз - бесцельный
мақсатсыз қарыз, нысанасыз қарыз - нецелевой заем 
мақсатсыз несие - нецелевая ссуда 
мақсаттардың қойылуы, мақсаттар қойылымы - 
постановка целей 

мақсатты аванс (алғытөлем) - аванс целевой
мақсатты аванс, мақсатты алғытөлем - целевые 
авансы 

мақсатты алымдар - целевые сборы 
мақсатты анықтау - определение цели 
мақсатты атқарым - целевая функция 
мақсатты аударым - целевые переводы 
мақсатты баға - целевая цена 
мақсатты баға белгіленімі - целевое ценообразование 
мақсатты баға белгілеу - ценообразование целевое 
мақсатты бағдарлама - программа целевая 
мақсатты бағыт - установка целевая 
мақсатты басқару, нысаналы басқару - управление 
целевое 

мақсатты берне, мақсатты атқарым - функция целевая 
мақсатты бюджеттік қорлар - целевые бюджетные 
фонды 

мақсатты бюджеттік сақтық қор - целевой бюджетный 
резерв 

мақсатты ескертпе - целевая оговорка 
мақсатты жарна - взнос целевой, целевые взносы
мақсатты жəрдемқаржы - целевая субсидия 
мақсатты жинақ ақша - целевые сбережения 
мақсатты жоспарлау - целевое планирование 
мақсатты келісім - соглашение целевое 
мақсатты кешенді бағдарлама - целевая комплексная 
программа 

мақсатты комитет - целевой комитет 
мақсатты көмек - помощь целенаправленная 
мақсатты кредит - целевой кредит 
мақсатты қаржыландыру - целевое финансирование 
мақсатты қарыз - заем целевой 
мақсатты қарызхаттар - целевые займы 
мақсатты қор - целевой фонд 
мақсатты қорларға аударым - отчисления в целевые 
фонды 

мақсатты мағлұмдама - целевая декларация 
мақсатты маркетинг - целевой маркетинг 
мақсатты нарық - целевой рынок 
мақсатты несие - целевая ссуда 
мақсатты несиелендіру - целевое кредитование 
мақсатты несиелендіру бағдарламалары - целевые 
программы кредитования 

мақсатты облигациялар - целевые облигации 
мақсатты пайдалану, мақсатқа пайдалану - целевое 
использование 

мақсатты сақтық қорлар - резервы целевые 
мақсатты салық несиесі - целевой налоговый кредит 
мақсатты салықтар - целевые налоги 
мақсатты салым - целевой вклад 
мақсатты сараптау - экспертиза целевая
мақсатты сауалдама - опрос целевой 
мақсатты сыйлықақы - целевая премия 
мақсатты сыртқы қарыз - целевые внешние займы 
мақсатты тақырыптама - тематика целевая
мақсатты тіркелім - регистр целевой 
мақсатты шот - счет целевой 
мақсатты, нысаналы - целевой 
мақсаттық қорлар  - фонды целевые 
мақсаттық топ - группа целевая 
мақтау қағаз - лист похвальный 
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мақұлдаған жағдайда - при условии одобрения 
мақұлдамау, құптамау - неодобрение
мақұлданған шот - одобренный счет 
мақұлдау белгісі - гриф одобрения
мақұлдау нысаны - форма одобрения 
мақұлдау, қабылдау, байқаудан өткізу - апробация
мақұлдау, құптау - одобрение
мақұлдауға ұсыну - представление на одобрение 
мал шаруашылығы - животноводство
маман - специалист 
маман ретінде - в качестве специалиста 
мамандандыру, мамандану - специализация 
мамандандырылған аукцион - специализированный 
аукцион 

мамандандырылған аукцион - специализированный 
аукцион 

мамандандырылған бағам - специализированный курс 
мамандандырылған банк - специализированный банк 
мамандандырылған көрме - выставка 
специализированная 

мамандандырылған қаржы институттары - 
специализированные финансовые институты 

мамандандырылған қаржы мекемелері - 
специализированные финансовые учреждения 

мамандандырылған қор - фонд специализированный 
мамандандырылған маркетинг кешені - 
специализированный комплекс маркетинга 

мамандандырылған нарық - специализированный 
рынок 

мамандандырылған операциялық-кассалық машина 
- специализированная операционно-кассовая машина

мамандандырылған өзара қарыз қоры - 
специализированный взаимный фонд 

мамандандырылған тауар биржасы - 
специализированная товарная биржа 

мамандандырылған торап - специализированный узел
мамандандырылған тіркеуші - специализированный 
регистратор 

мамандандырылған фирма - фирма 
специализированная 

мамандар бөлімшесі - подразделение специалистов 
мамандар делегациясы - делегация специалистов 
мамандар тобы - группа специалистов 
мамандарды даярлау - подготовка специалистов 
мамандарды қайта даярлау - переподготовка 
специалистов 

мамандардың бағалауы бойынша - по оценкам 
специалистов 

мамандардың тұрақтамаушылығы - текучесть кадров 
маманды қайтарып алу - отзыв специалиста 
мамандығын өзгерту, қайта мамандану - 
переквалификация 

мамандығынан айырылу (қол үзу) - деквалификация 
мамандық, кəсіп - специальность, профессия
мамандықтар тізбесі - перечень профессий 
маман-маклер - маклер-специалист 
мандат - мандат 
маневр - маневр

манифест - манифест
манко - манко 
мансап - карьера 
мансапқор, баққұмар - карьерист 
мансапқорлық - карьеризм 
манто - манто 
манукаптор (жазбаша кепілгер) - манукаптор 
манукапция (жазбаша кепілгерлік) - манукапция 
манускрипт, көне қолжазба - манускрипт
маңдайшадағы жазу, маңдайша - вывеска
маңыздылығын асырып көрсету - преувеличение 
важности 

маңыздылығын кемітіп көрсету - преуменьшение 
важности 

маңыздылық, мəнділік - значимость
марапат белгілері - знаки отличия
марапаттар - наградные 
маргиналдық (шектеулі) салық мөлшерлемесі - 
маргинальная налоговая ставка 

маргиналдық жеңілдік, шектеулі жеңілдік - 
маргинальная льгота 

маргиналдық мəміле - маргинальная сделка 
маргиналдық салық, шектеулі салық - маргинальный 
налог 

маргиналиялар - маргиналии
маржа, айырма - маржа 
маржа бойынша - по марже 
маржа туралы ескертпе - оговорка о марже 
маржа шамасы - размер маржи 
маржаға қойылатын талап - требование к марже 
маржалы мəміле - сделка с маржей 
маржалық қалдық, шегермелі қалдық - остаток 
маржинальный 

маржалық шот - счет маржевой 
маржамен жасалатын операциялар - операции с 
маржей 

маржаны сату - продавать маржу 
маржаны төлеуді талап ету - требование уплаты маржи 
маржаның өтемі - покрытие маржи 
маржасымен сату - продажа с маржей 
маржиналдық бағалы қағаздар - маржинальные 
ценные бумаги 

маржиналдық қарызгер - маржинальный заемщик 
маржиналдық қызмет - маржинальная деятельность 
маржиналдық мөлшерлеме - маржинальная ставка 
маржиналдық несиегер - маржинальный кредитор 
маржиналдық салық мөлшерлемесі - маржинальная 
налоговая ставка 

маржиналдық салық нормасы - маржинальная 
налоговая норма 

маржиналдық сальдо - сальдо маржинальное 
маржиналдық табыс, төменгі шекті табыс - доход 
маржинальный 

маржиналдық талдау - маржинальный анализ 
маржиналдық тəуекел (қатер) - маржинальный риск 
маржиналдық тиімділік - маржинальная 
эффективность 

маржиналдық шот - маржинальный счет 
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марка, таңба - марка
марка жапсыру, марка желімдеу - наклеить 

(наклеивать) марку
маркаланған хатқалта, таңбаланған хатқалта - 
маркированный конверт

маркалардың ерекше шығарылымы - особый выпуск 
марок

маркалаушы машина - маркировальная машина
маркалы, сапалы - марочный
маркалы таспа, таңбалы таспа - марочная лента
маркалы таспаға күнтізбелік мөрқалып соғылатын 
бұрыш - угол нанесения календарного штемпеля на 
марочной ленте

маркалы таспаға күнтізбелік мөрқалып соғылатын 
орын - место нанесения календарного штемпеля на 
марочной ленте

маркалық блок - марочный блок
марканы өшіру - гашение марок
маркасыз хат - письмо без марки 
маркетабельді бағалы қағаздар, өтімді бағалы 
қағаздар - маркетабельные ценные бумаги 

маркетвелью - маркетвелью 
маркетинг, нарықтану - маркетинг
маркетинг атқарымдары - функции маркетинга 
маркетинг əдісі - метод маркетинга 
маркетинг бейіні - профиль маркетинга 
маркетинг бөлімі - отдел маркетинга 
маркетинг бөлімін басқарушы - управляющий отделом 
маркетинга 

маркетинг делдалдары - маркетинговые посредники 
маркетинг жоспарын жоғарыдан төмен қарай əзірлеу 

- разработка плана маркетинга сверху вниз 
маркетинг жоспарын төменнен жоғары қарай əзірлеу 

- разработка плана маркетинга снизу вверх 
маркетинг жоспарын іске асыру - реализация плана 
маркетинга 

маркетинг жөнінде кеңесу - совещание по маркетингу 
маркетинг жөніндегі басқарушы - управляющий по 
маркетингу 

маркетинг жөніндегі директор - директор по 
маркетингу 

маркетинг жөніндегі кеңес - совет по маркетингу 
маркетинг жөніндегі маман - специалист по 
маркетингу 

маркетинг жөніндегі сарапшы - эксперт по маркетингу 
маркетинг жүйесі - система маркетинга 
маркетинг қағидаты - принцип маркетинга 
маркетинг құрылымы - структура маркетинга 
маркетинг қызметтерін көрсету - услуги маркетинга 
маркетинг қызметі бөлімі - отдел службы маркетинга 
маркетинг қызметін ұйымдастыру - организация 
службы маркетинга 

маркетинг қызметінің басшысы - руководитель 
службы маркетинга 

маркетинг қызметінің іс-əрекеті - деятельность 
маркетинговой службы 

маркетинг мектебі - школа маркетинга 
маркетинг менеджменті - менеджмент маркетинга 

маркетинг операциялары - операции маркетинговые 
маркетинг саласындағы ынтымақтастық - 
сотрудничество в области маркетинга 

маркетинг стратегиясы - стратегия маркетинга 
маркетинг стратегиясы туралы меморандум - 
меморандум о маркетинговой стратегии 

маркетинг стратегиясын əзірлеу - разработка 
стратегии маркетинга 

маркетинг тактикасы - тактика маркетинга 
маркетинг танушы, маркетингіні зерттеуші, 
нарықтанушы - маркетолог 

маркетинг тəжірибесі - практика маркетинга 
маркетинг тексерісі - ревизия маркетинга 
маркетинг факторы - фактор маркетинга 
маркетинг шығындарын талдау - анализ 
маркетинговых затрат

маркетингіде стратегиялық жоспарлау - 
стратегическое планирование в маркетинге 

маркетингідегі деңгейлес тексеріс - горизонтальная 
ревизия в маркетинге 

маркетингідегі қадағалау - наблюдение в маркетинге 
маркетингідегі тұрақты байқау - постоянное 
наблюдение в маркетинге 

маркетингідегі эксперимент - эксперимент в 
маркетинге 

маркетингілеу - маркетизация 
маркетингілік ақпарат - информация маркетинговая 
маркетингілік ақпарат жүйесі - система маркетинговой 
информации 

маркетингілік артықшылық - преимущество 
маркетинговое 

маркетингілік атқарым - функция маркетинговая 
маркетингілік бақылау - маркетинговый контроль 
маркетингілік бақылау жүйесі - система 
маркетингового контроля 

маркетингілік делдал - посредник маркетинговый 
маркетингілік жүйе - система маркетинговая 
маркетингілік зерттеу - маркетинговое исследование 
маркетингілік зерттеу тəсімі - схема маркетингового 
исследования 

маркетингілік зерттеудің мақсаты - цель 
маркетингового исследования 

маркетингілік кешен - маркетинговый комплекс
маркетингілік қаражат - средства маркетинговые 
маркетингілік қызмет - служба маркетинговая 
маркетингілік мақсат - маркетинговая цель
маркетингілік менеджмент - маркетинговый 
менеджмент 

маркетингілік пысықтау - проработка маркетинговая 
маркетингілік сараптау - экспертиза маркетинговая 
маркетингілік талдау - маркетинговый анализ 
маркетингілік тексеріс - маркетинговая ревизия 
маркетингілік ұйым - организация маркетинговая 
маркетингілік фирма - фирма маркетинговая 
маркетингілік шешім - решение маркетинговое 
маркетингілік шығыс - маркетинговые расходы 
маркетингіні атқарымдық тұрғыдан ұйымдастыру - 
функциональная организация маркетинга 
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маркетингіні атқарымдық-нарықтық тұрғыдан 
ұйымдастыру - функционально-рыночная 
организация маркетинга 

маркетингіні басқару - управление маркетингом 
маркетингіні басқару міндеті - задача управления 
маркетингом 

маркетингіні басқару үдерісі - процесс управления 
маркетингом 

маркетингіні жоспарлау - планирование маркетинга 
маркетингіні қолдану - применение маркетинга 
маркетингіні стратегиялық жоспарлау - 
стратегическое планирование маркетинга 

маркетингіні ұйымдастыру - организация маркетинга 
маркетингінің ақпарат жүйесі - система информации 
маркетинга 

маркетингінің арнаулы бағдарламасы - специальная 
программа маркетинга 

маркетингінің баға стратегиясы - ценовая стратегия 
маркетинга 

маркетингінің жалпы бағдарлануы - общая 
ориентация маркетинга 

маркетингінің мақсатты несиесі - целевая стратегия 
маркетинга 

маркетингінің мақсаты - цель маркетинга 
маркетингінің табиғи факторлары - природные 
факторы маркетинга 

маркетингінің тиімділігі - эффективность маркетинга 
маркет-мейкер / маркет-мэйкер - маркет-мейкер / 
маркет-мэйкер 

маркофилия - маркофилия
марқұм дəулетінің шоты - счет состояния покойного 
марқұмның шоты - счет покойного 
маршрут, сапар желісі, бағыт - маршрут 
маршруттық жүкқұжат - маршрутная накладная 
маскүнемдік - алкоголизм
масқара - позор
мастикалық мөр - печать мастичная
масштаб, ауқым - масштаб
мата - ткань 
материал есебі, материал есебін алу - материальный 
учет 

материал шығысы - расход материала 
материал; мата - материал 
материалдар мен шикізатты үнемдеу - экономия 
материалов и сырья 

материалдарға өтінім - заявка на материалы 
материалдардың түсімдері - поступления материалов 
материалды артық жұмсау - перерасход материала
материалды қорыту - обобщение материала 
материалды талдау - анализ материала
материалды ұсыну - предъявление материала 
материалдық активтер қоры - фонд материальных 
активов 

материалдық əлеует - потенциал материальный 
материалдық жабдықтау - снабжение материальное 
материалдық жағдай - материальное положение 
материалдық жауапкершілік - материальная 
ответственность 

материалдық жауапкершілік жүктелу - нести 
материальную ответственность 

материалдық жауапкершілік туралы шарт - договор о 
материальной ответственности

материалдық жəне қаржы ресурстарын тарту - 
привлечение материальных и финансовых ресурсов 

материалдық зиян - материальный ущерб 
материалдық игіліктерді бөлу - распределение 
материальных благ 

материалдық көмек - материальная помощь
материалдық көтермелеу - материальное поощрение
материалдық көтермелеу қоры - фонд материального 
поощрения 

материалдық қамсыздандыруға құқық - право на 
материальное обеспечение 

материалдық қамтамасыз ету - материальное 
обеспечение

материалдық қаражат - материальные средства 
материалдық құқық - материальное право
материалдық құндылықтар - материальные    
ценности 

материалдық құндылықтарды ысырап ету - растрата 
материальных ценностей 

материалдық құндылықтардың жылыстауы - отток 
материальных ценностей 

материалдық мұқтаждарды қанағаттандыру - 
удовлетворение материальных нужд 

материалдық мүдде - материальный интерес 
материалдық мүдделілік - материальная 
заинтересованность

материалдық мүдделілік қағидаты - принцип 
материальной заинтересованности 

материалдық мүлік - материальное имущество 
материалдық ресурстар - ресурсы материальные 
материалдық ресурстарды басқару - управление 
материальными ресурсами 

материалдық ресурстарды босатып алу - 
высвобождение материальных ресурсов 

материалдық рұқсатнама - материальный пропуск 
материалдық сақтық қорлар - резервы материальные 
материалдық стимул - материальный стимул 
материалдық сыйақы - вознаграждение материальное 
материалдық тұрғыдан қамтамасыз етілу - 
материальная обеспеченность 

материалдық факт, материалдық мəнбі - факт 
материальный 

материалдық шығын - материальные затраты
материалдық ынталандырма - стимул материальный 
материалдық ынталандыру - материальное 
стимулирование

материалдық ынталандыру қағидаты - принцип 
материального стимулирования 

материалдық ынталандыру қоры - фонд 
материального стимулирования 

материалдық-жауапты тұлға - материально-
ответственное лицо 

материалдық-құқықтық қатынастар - материально-
правовые отношения



321 МƏЖБҮРЛІ

материалдық-өндірістік құндылықтарды есепке алу 
бөлімі - отдел учета материально-производственных 
ценностей 

материалдық-техникалық база - материально-
техническая база 

материалдық-техникалық жабдықтау - материально-
техническое снабжение

материалдық-техникалық жабдықтауды басқару - 
управление материально-техническим снабжением 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету - 
материально-техническое обеспечение 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету қоры - 
фонд материально-технического обеспечения 

материалдық-техникалық құралдар - материально-
технические средства

материалдық-техникалық негіз - основа материально-
техническая 

материалдық-техникалық ресурстар - ресурсы 
материально-технические 

материалдылық қағидаты - принцип материальности 
материал-қаржы қоры - база материально-финансовая 
маусым - сезон
маусымдық ауытқуға түзету - поправка на сезонные 
колебания 

маусымдық баға - сезонная цена 
маусымдық баждар - сезонные пошлины 
маусымдық еңбек - труд сезонный 
маусымдық кеден бажы - сезонные таможенные 
пошлины 

маусымдық кредит - сезонный кредит 
маусымдық кредит желісі - сезонная кредитная линия 
маусымдық несие - сезонная ссуда 
маусымдық тарифтер прейскуранты - прейскурант 
сезонных тарифов 

маусымдық шығынға арналған несие - ссуда на 
сезонные затраты 

машина жазба құжат - документ машинописный 
машина жеткізуші құжаттар - документы на машинных 
носителях

машина мен жабдық - машина и оборудования 
машина оқи алатын құжаттама - документация 
машиночитаемая

машина оқи алатын мəтін - текст машиночитаемый
машинаға бейімделген құжат - документ 
машиноориентированный

машина-есеп бюросы - машинно-счетное бюро (МСБ) 
машина-есеп стансасы - машинно-счетная станция 

(МСС) 
машинажазба - машинопись 
машиналық ақпарат тасымалдауыш - машинные 
носители информации

машиналық жазба көшірмесі - копия машинописная 
машиналық код - машинный код 
машиналық төлем - машинный платеж 
машинамен жөнелтудің тиісті шарттары - 
соответствующее условия машинного отправления

машинамен өңдеудің тиісті шарттары - 
соответствующее условия машинной обработки

машинкаға басу - отпечатать на машинке 
машинкалық жазу парағы - лист машинописный
машинкашы - машинистка
машинограмма - машинограмма 
мəдени деңгей - культурный уровень 
мəдениет - культура
мəдени-тұрмыстық іс-шаралар қоры - фонд 
культурно-бытовых мероприятий 

мəжбүрлеме бағам - принудительный курс 
мəжбүрлеме валюталық бағам - принудительный 
валютный курс 

мəжбүрлеме еңбек, еріксіз еңбек - принудительный 
труд 

мəжбүрлеме жинақ ақша - сбережения принудительные 
мəжбүрлеме инвестициялар - принудительные 
инвестиции 

мəжбүрлеме келісім - соглашение принудительное 
мəжбүрлеме нарық - принудительный рынок 
мəжбүрлеме несие - принудительные ссуды 
мəжбүрлемелі əрекет - действие принудительное 
мəжбүрлемелі бағам - курс принудительный 
мəжбүрлемелі еңбек - труд принудительный 
мəжбүрлемелі жазба - принудительная надпись 
мəжбүрлемелі қарыз - заем принудительный 
мəжбүрлемелі қос салық салу - принудительное 
двойное налогообложение 

мəжбүрлемелі лицензия - принудительная лицензия 
мəжбүрлемелі өндіріп алу - взыскание принудительное 
мəжбүрлемелі салық жүйесі - принудительная 
налоговая система 

мəжбүрлемелі салық салу - налогообложение 
принудительное 

мəжбүрлемелі тарату - ликвидация вынужденная 
мəжбүрлемелі шегеріс - вычет принудительный 
мəжбүрлеу, күштеу - принуждение 
мəжбүрлеу бойынша - по принуждению 
мəжбүрлеу бойынша ұстап қалу құқығы - право 
удержания по принуждению 

мəжбүрлеу шаралары - меры принуждения, меры 
принудительные 

мəжбүрлеушілік шаралары - меры принудительные 
мəжбүрлі аукциондық сату - принудительная 
аукционная продажа 

мəжбүрлі жағдайда қағаз ақша жинау - тезаврирование 
вынужденное 

мəжбүрлі жинақ ақша - вынужденные сбережения, 
принудительные сбережения

мəжбүрлі конверсия, мəжбүрлі айырбасталым - 
принужденная конверсия 

мəжбүрлі қарыз - принудительный заем 
мəжбүрлі сату - вынужденная продажа, принудительная 
продажа

мəжбүрлі түрде иеліктен айыру - отчуждение 
принудительное 

мəжбүрлі түрде қызметтен кету - отставка 
вынужденная 

мəжбүрлі шығынның мөлшерін төмендету - снижение 
размера провизии 
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мəжіліс өткізу - проведение заседания 
мəжіліс хаттамасы - протокол заседания 
мəжіліс шақыру - созыв заседания 
мəжілісті ашу - открыть заседание 
мəлімделген табыс - заявленный доход 
мəлімдеме жасап сөз сөйлеу - выступление с 
заявлением 

мəлімдемелер пакеті - пакет заявлений 
мəлімдемені жариялау - публикация заявления 
мəлімдеу, жариялау - заявить, заявлять 
мəлімет жинау - сбор сведения 
мəліметтер (хабар, ақпарат) - сведения 
мəліметтер жинағы - свод данных
мəліметтер құпиясы - тайна сведений 
мəліметтер мен олардың тасығыштарын 
құпияландыру - засекречивание сведений и их 
носителей

мəліметтерге қолжетімділік - доступность сведений
мəліметтердің дəл еместігі - неточность сведений 
мəліметті жинақтау - суммировать данные 
мəміле - сделка 
мəміле ағыны (тасқыны) - поток сделок 
мəміле бағасы - цена сделки 
мəміле бойынша есеп айырысу - расчет по сделке 
мəміле бойынша түпкілікті есеп айырысу - 
окончательно рассчитаться по сделке 

мəміле бірлігі, мəміле өлшемі - единица сделки 
мəміле валютасы - валюта сделки 
мəміле жасасу - заключение сделки, заключать сделку 
мəміле жасасу алаңшасы - площадка для совершения 
сделок 

мəміле жасасу жылдамдығы - скорость заключения 
сделок 

мəміле жасасу туралы ұсыныс - предложение о 
заключении сделки 

мəміле жасасу туралы хабарлама - извещение о 
совершении сделки 

мəміле жасасу үшін ақшаны қажетсіну - потребность в 
деньгах для совершения сделок 

мəміле жасасуға келісу - согласие на заключение сделки 
мəміле жасасуға өкілеттік - полномочие на заключение 
сделки 

мəміле жасасылған күні - дата заключения сделки 
мəміле жасау - совершение сделки 
мəміле жасау жөніндегі тапсырма - поручение на 
совершение сделки 

мəміле жылы - год сделки 
мəміле заты - предмет сделки 
мəміле құны - стоимость сделки 
мəміле мерзімі - срок сделки 
мəміле мерзімін кейінге қалдыру - отсрочка сделки, 
отсрочивать сделку 

мəміле мерзімін ұзартқаны үшін төленетін сыйақы - 
вознаграждение за отсрочку сделки 

мəміле мониторгингі бойынша есеп-қисап - 
отчетность по мониторингу сделок 

мəміле нəтижесі - результат сделок 
мəміле нысаны - форма сделки 

мəміле сипаты - характер сделки 
мəміле сомасы - сумма сделки 
мəміле төлқұжаты - паспорт сделки 
мəміле туралы ақпарат - информация о сделке 
мəміле туралы ақпаратты толық ашу - полное 
раскрытие информации о сделке 

мəміле туралы шарт - договор о сделке 
мəміле шарттары - условия сделки 
мəміле шарттарын талқылау - обсуждать условия 
сделки 

мəміле шарттарын таңдау - выбор условий сделки 
мəмілеге қатысушы - участник сделки 
мəмілеге шақыру - приглашение к сделке 
мəміледегі тарап - сторона в сделке 
мəмілелер бойынша төлемдерді өзара есепке алу - 
взаимозачет платежей по сделкам 

мəмілелер көлемі - объем сделок 
мəмілелердегі ақша айналысының жылдамдығы - 
скорость обращения денег в сделках 

мəмілелерді журналға жазу - запись сделок в журнал 
мəмілелерді тіркеу - регистрация сделок 
мəмілелердің тізбесі - перечень сделок 
мəмілені аяқтау - завершение сделки 
мəмілені бекіту - скрепление сделки 
мəмілені жабу - закрытие сделки, закрывать сделку
мəмілені жою - ликвидация сделки 
мəмілені жою бойынша есеп айырысу - расчеты по 
ликвидации сделки 

мəмілені жүзеге асыру - осуществление сделки, 
осуществлять сделку

мəмілені кепілзатпен қамтамасыз ету - обеспечение 
сделки залогом 

мəмілені орындау - исполнение сделки 
мəмілені реттеу - урегулировать сделку 
мəмілені тəуір бағамен жасаудың қапы жіберілген 
мүмкіндігі - упущенная возможность заключить 
сделку по лучшей цене 

мəмілені тіркеу - зарегистрировать сделку 
мəмілені ұзарту кезіндегі шегерім - скидка при 
пролонгации сделки 

мəміленің аяқталу мерзімі - срок завершения сделки 
мəміленің жазбаша нысаны - письменная форма 
сделки 

мəміленің күші жоқтығы - недействительность сделки 
мəміленің күшін жою - аннулирование сделки, отмена 
сделки

мəміленің мақсаты - цель сделки 
мəміленің мерзімі ұзартылған күн - день отсрочки 
сделки 

мəміленің пайдалылығы - рентабельность сделки 
мəн - значение
мəн, ішкі мəні - суть, сущность
мəнер - манера
мəнерлеме - инкрустация
мəнерлеп оқу - декламировать
мəнет айналысы - обращение монет 
мəнет алтын - золото монетное 
мəнет бағамы - монетный курс 
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мəнет бара-барлығы, теңге бара-барлығы, теңге тепе-
теңдігі - монетный паритет 

мəнет бумасы, мəнет тізбесі - монетная стопа 
мəнет дайындау ісі - монетное дело 
мəнет есептеуіш, шақа есептеуіш‚ тиын есептеуіш - 
счетчик монет 

мəнет жарғысы - монетный устав 
мəнет жоралғысы - монетная регалия 
мəнет жүйесі - монетная система 
мəнет кеңсесі - монетная контора 
мəнет конвенциясы, мəнет келісімшарты - монетная 
конвенция 

мəнет коэффициенті - монетный коэффициент 
мəнет одағы - монетный союз 
мəнет өлшемі - монетная единица 
мəнет сарайы, шақа сарайы, теңге сарайы, ақша 
сарайы - монетный двор 

мəнет табысы - монетный доход 
мəнет тепе-теңдігі - паритет монетный 
мəнет шеку үшін төлемақы - плата за чеканку монет 
мəнет шеку, шақа шеку - чеканка монет 
мəнет шекуге жұмсалатын шығыс - расходы на 
чеканку монет 

мəнет шекілетін металл - металл для чеканки монет 
мəнет, тиын, шақа, металл ақша - монета / монеты 
мəнеттерді бақылау құрылғысы - устройство контроля 
монет

мəнеттерді буып-түю, мəнеттердің орамасы - упаковка 
монет 

мəнетті айналыстан алу - изъятие монеты из 
обращения 

мəнетті қайта шеку - перечеканка монет 
мəнетті қолдан жасау - подделка монет 
мəнеттік алтын, алтын мəнет - монетное золото 
мəнеттік күміс - монетное серебро 
мəнеттің (тиынның) жиегіндегі кертпелер - насечки 
по краям монеты 

мəнеттің бүлінуі, шақаның бүлінуі - порча монет 
мəнеттің сыртқы беті - обратная сторона монеты 
мəнеттің түсуі - поступление монет 
мəн-жай‚ жағдай - обстоятельства 
мəңгі есте қалдыру - увековечение 
мəңгілік - вечный 
мəңгілік дүние-мүлік, мəңгілік түгендеме - вечный 
инвентарь 

мəңгілік кепілдік - вечная гарантия 
мəңгілік салым - вечный вклад 
мəңгілік салым ақша - вклад вечный 
мəре, сөре, қарақшы - финиш 
мəрт келісім - соглашение джентльменское 
мəселені анықтау - выяснение вопроса 
мəселені дайындау - подработать вопрос 
мəселені жан-жақты қарау - всестороннее 
рассмотрение вопроса

мəселені қарау - рассмотр задачи 
мəселені талқылау - обсуждение вопроса 
мəселенің алқалы шешімі - коллегиальное решение 
вопроса 

мəселенің күрделілігі - неоднозначность проблемы
мəселенің қойылуы - постановка вопроса
мəселенің шешілуіне қол жеткізу - добиваться решения 
вопроса 

мəтін - текст
мəтін ғибарасы - транскрипция текста 
мəтін жолы - строка текста 
мəтіндегі қателіктер - неисправности текста
мəтіндердің əркелкі оқылуы - разночтение текстов
мəтіндердің бірдейлігі, мəтіндердің сəйкестігі, 
теңтүпнұсқалылық - аутентичность текстов

мəтіндердің сəйкестігі - идентичность текстов 
мəтінді (кескінді) тұрақтандыру - стабилизация текста 

(изображения) 
мəтінді құжат - документ текстовой 
мəтінді мұқият салыстыру, мəтінді салыстырып 
тексеру - выверка текста 

мəтіндік ескертулер - текстуальные примечания 
мəтіндік нөмір - текстовый номер 
мəтіннің (кескіннің) көмескіленуі - угасание текста 

(изображения) 
мəтіннің (кескіннің) оңуы - выцветание текста 

(изображения) 
мəтіннің түпнұсқасы - оригинал текста
мəтіннің түсіндірмесі - толкование текста 
мəтінтану - текстология 
мəтінтану жұмысы - работа текстологическая 
мəулет беру үшін төлемақы - плата за отсрочку 
мəулетті кредит, мерзімі ұзартылған кредит - кредит с 
рассрочкой 

мəулеттік арнаулы салықтар - отсроченные 
специальные налоги 

мəулеттік борышты өтеу кезіндегі пайыздық 
мөлшерлеме - процентная ставка при погашении 
долга в рассрочку 

мəулеттік дебеттік есептен шығару - отсроченные 
дебетовые списания 

мəулеттік есеп айырысатын мəміле - сделка с 
отсрочкой расчета 

мəулеттік есептелетін төлем құжаттары - платежные 
документы с отсроченным зачислением 

мəулеттік міндеттеме, мерзімі ұзартылған 
міндеттеме, мұрсатаналық міндеттеме, мерзімі 
кейінге қалдырылған міндеттеме - отсроченное 
обязательство 

мəулеттік өтелетін - погашаемый в рассрочку 
мəулеттік өтелетін несие - ссуда с погашением в 
рассрочку 

мəулеттік өтелетін тұтынушылық кредит - 
потребительский кредит с погашением в рассрочку 

мəулеттік өтелуге тиісті - подлежащий погашению в 
рассрочку 

мəулеттік өтеу - погашение в рассрочку 
мəулеттік өткізбе (жазба) - отсроченная проводка 
мəулеттік сату жүйесі - система продажи в       
рассрочку 

мəулеттік сату кезіндегі кезекті жарна - очередной 
взнос при продаже в рассрочку 
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мəулеттік сату кезіндегі қаржылық міндеттеме - 
финансовое обязательство при продаже в рассрочку 

мəулеттік сату, бөліктеп сату - продажа в рассрочку 
мəулеттік сатып алу кезінде - при покупке в рассрочку 
мəулеттік сатып алу кезіндегі кезекті төлем - 
очередной платеж при покупке в рассрочку 

мəулеттік сатып алу, бөліктеп сатып алу - покупка в 
рассрочку 

мəулеттік тапшылық - отсроченный дефицит 
мəулеттік төлем - платеж в рассрочку 
мəулеттік төлем кезеңіндегі пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка за период платежей в рассрочку 

мəулеттік төлемақы - выплата в рассрочку 
мəулеттік төлемақылы мəміле - сделка с оплатой в 
рассрочку 

мəулеттік төлемдер - отсроченные платежи 
мəулеттік төлеммен сату - продажа с рассрочкой платежа 
мəулеттік төлеу жолымен сатып алу - покупка с 
оплатой в рассрочку 

мəулеттік төлеу міндеттемесі - обязательство платить в 
рассрочку 

мəулеттік төлеуге сату - продажа с оплатой в рассрочку 
медаль - медаль 
медиабайер / медиа-байер, медиа-сатып алушы - 
медиабайер / медиа-байер 

медиатор, делдал - медиатор 
медиация - медиация 
медио (айдың ортасы дегенді білдіретін термин) - 
медио 

медициналық жайғастыру орындары - медицинские 
распределительные пункты

медициналық-əлеуметтік сараптама - экспертиза 
медико-социальная 

медициналыққызмет көрсету - медицинское 
обслуживание

межеленген қаржылық қаражаттандыру - намеченные 
финансовые ассигнования 

межелеу - демаркация
межелеу сызығы - линия демаркационная
межелі мөлшер - размер заданный 
мезанин - мезанин 
мезгілінде жеткізу - доставка своевременная 
мезгілінде орындау - выполнение своевременное 
мезгілінде хабарлау - уведомление своевременное 
мезеттік баға - моментальная цена 
мезеттік өтемпаздық нормативі - норматив мгновенной 
ликвидности 

мейлінше, барынша, ең жоғары - максимальный 
мейлінше қолайлы тəртіптеме (режим) - режим 
наибольшего благоприятствования 

меймандос, қонақжай - гостеприимный
мейсир / жалдаптық, алып-сатарлық - мейсир 
мейірбандық - милосердие
мейірсіздік - черствость 
мекеме атқарымы - функция учреждения 
мекеме басшысы - глава учреждения 
мекеме бюджеті - бюджет учреждения 
мекеме карточкасы - карточка учреждения

мекеме қызметкерлерінің жеке құрамы - личный 
состав учреждения 

мекеме тарихы - история учреждения
мекеме төлейтін төлемақы - оплата, выплачивающая 
учреждение

мекеме, кəсіпорын - заведение
мекеме; құру - учреждение 
мекемелердің акцияларын сатып алу - приобретение 
акций учреждений 

мекеменің басшысы - руководитель учреждения 
мекеменің грифі - гриф учреждения 
мекеменің құжат айналымы - документооборот 
учреждения

мекенжай - адрес
мекенжай аймағы - адресная зона
мекенжай анықтамасы - адресная справка
мекенжай бойынша жолдау - направление по адресу, 
направлять по адресу

мекенжай бюросы - адресное бюро
мекенжай карточкасы - адресная карточка
мекенжай көрсеткіші - указатель адресный 
мекенжай көрсетілген құлақшаның көшірмесі - копии 
адресного ярлыка

мекенжай үстелі - стол адресный
мекенжайға жөнелту - отправка по адресу 
мекенжайға жіберу нормативтері - нормативы 
адресования

мекенжайдағы жай түзету - простая поправка в адресе
мекенжайды анықтау - установление адреса
мекенжайды өзгерту, мекенжайдың өзгеруі - 
изменение адреса

мекенжайды түзету туралы арыз - заявление об 
исправлении адреса

мекенжайдың мəтіні - текст адреса
мекенжайлық жапсырма - адресный ярлык
мекенжайлық жеткізу жүйесі - адресная система 
доставки

мекенжайлық жөнелту жүйесі - адресная система 
экспедирования

мекенжайлық карточка - карточка адресная 
мекенжайлық кітап - книга адресная 
мекенжайлық һашия - адресное поле
мекенжай-топтама - блок-адрес
мекенжайы көрсетілмеген баспасөз басылымдары - 
безадресные печатные издания

мекенжайы көрсетілмеген жөнелтім - безадресное 
отправление

мекенжайы туралы деректер, орналасқан жері 
туралы деректер - данные о местонахождении 

мембелгі - гознак 
мемлекет - государство
мемлекет аралық банк - межгосударственный банк 
мемлекет аралық бірлестіктердің меншігі - 
собственность межгосударственных объединений 

мемлекет аралық есеп айырысу, мемлекет аралық 
есептесу - межгосударственный расчет 

мемлекет аралық келісім - межгосударственное 
соглашение 
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мемлекет аралық көмек - помощь межгосударственная 
мемлекет аралық кредит - межгосударственный кредит 
мемлекет аралық қаржы-өнеркəсіп топтары - 
межгосударственные финансово-промышленные 
группы 

мемлекет аралық қарым-қатынас - взаимоотношения 
межгосударственные 

мемлекет аралық қатынастар - отношения 
межгосударственные 

мемлекет аралық қорлар - межгосударственные фонды 
мемлекет аралық сауда - торговля межгосударственная 
мемлекет аралық ұйым - организация 
межгосударственная 

мемлекет аралық үйлесім - пропорции 
межгосударственные 

мемлекет аралық ынтымақтастық - сотрудничество 
межгосударственное 

Мемлекет аралық экономикалық комитет - 
Межгосударственный экономический комитет 

мемлекет басшылары арасындағы телефон бай ла ны-
сы - телефонная связь между главами государств 

мемлекет басшысы - руководитель государства 
мемлекет иелігінен алу нысаны - форма 
разгосударствления 

мемлекет кепілгерлігі - поручительство государства 
мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз - заем, 
привлекаемый под поручительство государства 

мемлекет кепілдік берген - гарантированный 
государством 

мемлекет кепілдік берген борыш - гарантированный 
государством долг 

мемлекет кепілдік берген қарыз - гарантированный 
государством заем 

мемлекет кірісі - доход государства 
мемлекет меншігіне айналдырылған меншік - 
собственность национализированная 

мемлекет меншігіне алу, ұлт меншігіне айналдыру - 
огосударствление, национализация 

мемлекет меншігінен алу - разгосударствление 
мемлекет органы - орган государства 
мемлекет Президенті - Президент государства 
мемлекетпен ұласу - сращивание с государством 
мемлекеттен алынған жəрдемқаржының мақсатқа 
сай жұмсалуын тексеру - проверка целевого 
использования полученных у государства субсидий 

мемлекетті баж төлеуден босату - освобождение от 
уплаты государственной пошлины 

мемлекеттік ақшалай қаражат пен тауар-
материалдық құндылықтың сақталуын тексеру 
- ревизия сохранности государственных денежных 
средств и товарно-материальных ценностей 

мемлекеттік аппарат - госаппарат 
мемлекеттік аппаратта жұмыспен қамтылу - 
занятость в государственном аппарате 

мемлекеттік аппаратты жетілдіру - совершенствование 
государственного аппарата 

мемлекеттік арнаулы мұрағат - архив специальный 
государственный

мемлекеттік əкімшілік қызмет санаты - категория 
административной государственной должности

мемлекеттік əлеуметтік көмек бағдарламасы - 
государственная программа социальной помощи 

мемлекеттік əлеуметтік қорларға төленетін жарна - 
взнос в государственные социальные фонды 

мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры - фонд 
государственного социального страхования 

мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына аударым 
- отчисления в фонд государственного социального 
страхования 

мемлекеттік баға - государственная цена 
мемлекеттік баға белгілеу - ценообразование 
государственное 

мемлекеттік баға саясаты - государственная ценовая 
политика 

мемлекеттік бағалы қағаздар - государственные 
ценные бумаги

мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы - рынок 
государственных ценных бумаг 

мемлекеттік бағалы қағаздар сату алаңшасы - 
площадка по продаже государственных ценных бумаг 

мемлекеттік бағалы қағаздар шығару (шығары-
лымы) - эмиссия государственных ценных бумаг 

мемлекеттік бағалы қағаздарды сату - продажа 
государственных ценных бумаг 

мемлекеттік бағам - государственный курс 
мемлекеттік бағдарлама - государственная программа 
мемлекеттік баж - государственная пошлина 
мемлекеттік баж өндіріп алу объектісі - объект 
взимания государственной пошлины 

мемлекеттік баж төлеу - уплата государственной 
пошлины 

мемлекеттік баж төлеуші - плательщик 
государственной пошлины 

мемлекеттік баждың тіркелген пайыздық 
мөлшерлемесі - фиксированные процентные ставки 
государственной пошлины 

мемлекеттік бақылау - государственный контроль, 
госконтроль

мемлекеттік бақылау туралы ереже - положение о 
государственном контроле 

мемлекеттік бақылаушы органдар - государственные 
контролирующие органы 

мемлекеттік банк - госбанк 
мемлекеттік, банктік немесе заңмен қорғалатын 
құпиядан тұратын ақпарат - информация, 
составляющая государственную, банковскую или 
охраняемую законом тайну 

мемлекеттік басқару, мемлекеттік басқарма - 
государственное управление 

мемлекеттік басқару органдары - органы 
государственного управления 

мемлекеттік басқару органдарының қызметкерлеріне 
сыйлықақы беру - премирование работников 
государственных органов управления 

мемлекеттік басқарудың орталық органдары - 
центральные органы государственного управления 
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мемлекеттік басқарудың түрлі деңгейлері 
арасындағы жалпы сипаттағы трансферт - 
трансферт общего характера между различными 
уровнями государственного управления 

мемлекеттік басқарудың ұлттық органдары, ұлттық 
мемлекеттік басқару органдары - национальные 
органы государственного управления 

мемлекеттік баспасөз - печать государственная 
мемлекеттік берешек - задолженность государственная 
мемлекеттік билік актісі - акт государственной власти
мемлекеттік биржа - биржа государственная 
мемлекеттік борыш - государственный долг, госдолг
мемлекеттік борыш бойынша пайыздар - проценты по 
государственному долгу 

мемлекеттік борышкердің мүлкін бағалау туралы 
бұйрық - книга государственного долга 

мемлекеттік борышкерлік міндеттеме - приказ об 
оценке имущества государственного должника 

мемлекеттік борышқа қызмет көрсету, мемлекеттік 
борышты өтеуге қызмет көрсету - обслуживание 
государственного долга 

мемлекеттік борышқорлық міндеттемелер - 
государственные долговые обязательства 

мемлекеттік борышты басқару - управление 
государственным долгом 

мемлекеттік борышты қайта қаржыландыру 
- рефинансирование государственного долга, 
переструктизация государственного долга

мемлекеттік борышты өтеу - погашение 
государственного долга 

мемлекеттік борышты төлеуден бас тарту - отказ от 
уплаты государственного долга 

мемлекеттік борышты ұзарту - пролонгация 
государственного долга 

мемлекеттік бюджет - государственный бюджет, 
госбюджет

мемлекеттік бюджет бойынша қорытындылама - 
заключение по государственному бюджету 

мемлекеттік бюджет көздері - источники 
государственного бюджета 

мемлекеттік бюджет кірісі - доход государственного 
бюджета 

мемлекеттік бюджет кірісі мен шығысының 
есебі - учет доходов и расходов государственного        
бюджета 

мемлекеттік бюджет мультипликаторы - 
мультипликатор государственного бюджета 

мемлекеттік бюджет статистикасы - статистика 
государственного бюджета 

мемлекеттік бюджет теңгерімі - баланс 
государственного бюджета

мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру - 
финансирование из государственного бюджета 

мемлекеттік бюджетті “циклдік теңгерімдеу” 
теориясы - теория “цикличного балансирования” 
государственного бюджета 

мемлекеттік бюджетті бекіту - утверждение 
государственного бюджета 

мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есептеме - 
отчет об исполнении госбюджета 

мемлекеттік бюджеттің атқарылуына тексеру 
жүргізу - проведение проверок по исполнению 
государственного бюджета 

мемлекеттік бюджеттің əзірленуі мен атқарылуы 
ережелері - правила составления и исполнения 
государственного бюджета 

мемлекеттік бюджеттің кассалық атқарылуы - 
кассовое исполнение государственного бюджета 

мемлекеттік бюджеттің кірісі мен шығысы сыныпта-
ма сының параграфы - параграф классификации 
доходов и расходов государственного бюджета 

мемлекеттік бюджеттің кірісі мен шығысын 
сыныптау бөлімі - раздел классификации доходов и 
расходов государственного бюджета 

мемлекеттік бюджеттің тапшылығы - дефицит 
государственного бюджета 

мемлекеттік бюджеттің шығыс баптары - расходные 
статьи государственного бюджета 

мемлекеттік бюджеттің шығыс бөлігі - расходная часть 
государственного бюджета 

мемлекеттік бюджеттің шығысы - расходы 
государственного бюджета 

мемлекеттік демеуқаржы - дотация государственная 
мемлекеттік демеуқаржы беру - дотирование 
государственное 

мемлекеттік дотация, мемлекеттік жəрдемқаржы - 
государственная дотация 

мемлекеттік дума - дума государственная
мемлекеттік елтаңба - государственный герб 
мемлекеттік есеп - государственный учет 
мемлекеттік жəрдемақы - государственное пособие 
мемлекеттік жəрдемақы алушы - получатель 
государственного пособия 

мемлекеттік жəрдемқаржы - субсидия государственная 
мемлекеттік жер - земля государственная 
мемлекеттік жергілікті өкімет пен басқару органдары 

- местные органы государственной власти и 
управления 

мемлекеттік жеткізілім - поставки государственные 
мемлекеттік жинақ ақша - государственные 
сбережения 

мемлекеттік жинақ қарыз облигациясы - облигация 
государственного сберегательного займа 

мемлекеттік жинақ сертификаты - сберегательный 
государственный сертификат 

мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры - 
государственный накопительный пенсионный фонд

мемлекеттік жоспар - план государственный 
мемлекеттік жоспарлау - государственное 
планирование 

мемлекеттік заңи хұкім, мемлекеттік хұкімет - 
юрисдикция государственная 

мемлекеттік зейнетақы қоры - государственный 
пенсионный фонд 

мемлекеттік инвестиция - инвестиции государственные 
мемлекеттік инвестор - государственный инвестор 
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мемлекеттік капитал - капитал государственный 
мемлекеттік кəсіпкерлік - предпринимательство 
государственное 

мемлекеттік кəсіпорын - предприятие государственное 
мемлекеттік кəсіпорындарды жекешелендіру - 
приватизация государственных предприятий 

мемлекеттік кəсіпорындардың облигациясы - 
облигация государственных предприятий 

мемлекеттік кеден - таможня государственная 
мемлекеттік келісімшарт - контракт государственный 
мемлекеттік келісімшартты жасасу тəртібі - порядок 
заключения государственного контракта 

мемлекеттік кеңес - государственный совет 
мемлекеттік кепілдік - государственная гарантия 
мемлекеттік кепілдікпен қаржыландыру - 
финансирование с государственной гарантией 

мемлекеттік кепілдіктегі үкімет облигациясы - 
правительственная облигация с государственной 
гарантией 

мемлекеттік кепілдіктер беру - предоставление 
государственных гарантий 

мемлекеттік кепілдіктер беру лимиті - лимит 
предоставления государственных гарантий 

мемлекеттік комиссия - комиссия государственная 
мемлекеттік комитет - комитет государственный 
мемлекеттік корпорация - корпорация государственная 
мемлекеттік көмек - государственная помощь 
мемлекеттік кредит - государственный кредит 
мемлекеттік кредит беру - предоставление 
государственного кредита 

мемлекеттік кіріс - государственные доходы 
мемлекеттік кіріс жөніндегі инспекция - инспекция по 
государственным доходам 

мемлекеттік кіріс құрылымы - структура 
государственных доходов 

мемлекеттік кіріс пен салықтан аударым - отчисления 
от государственных доходов и налогов 

мемлекеттік кіріс пен салықтан жергілікті 
бюджеттерге аударым жарналарының есебі - учет 
отчислений в местные бюджеты от государственных 
доходов и налогов 

мемлекеттік кіріс пен шығыс тізімдемесі - роспись 
государственных доходов и расходов 

мемлекеттік кіріс пен шығыс шоты - счет 
государственных доходов и расходов 

мемлекеттік кірістің бейнарықтық облигациялары - 
нерыночные облигации государственных доходов 

мемлекеттік кірістің молаюы - увеличение 
государственных доходов 

мемлекеттік қабылдау - приемка государственная 
мемлекеттік қағаздар - госбумаги 
мемлекеттік қағаздар пакеті - пакет госбумаг 
мемлекеттік қадағалау - государственный надзор 
мемлекеттік қадағалау органы - орган 
государственного надзора 

мемлекеттік қазына - государственная казна, госказна
мемлекеттік қазынаның толықтырылуы - пополнение 
государственной казны 

мемлекеттік қазынашылық - государственное 
казначейство 

мемлекеттік қазынашылық билет - государственный 
казначейский билет 

мемлекеттік қазынашылық билеттер - 
государственные казначейские билеты 

мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер - 
государственные казначейские обязательства 

мемлекеттік қайраткер - деятель государственный
мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік - 
свидетельство о государственной перерегистрации 

мемлекеттік қаражат - государственные средства, 
госассигнования

мемлекеттік қаражаттандыру - субсидирование 
государственное 

мемлекеттік қаржы - государственные финансы 
мемлекеттік қаржы бақылау органдарының əрекеті 
жөніндегі шағым - жалоба на действие органов 
государственного финансового контроля 

мемлекеттік қаржы бақылау органдарының 
қызметкерлеріне сыйлықақы беру - премирование 
работников органов госфинконтроля 

мемлекеттік қаржы бақылауы, мемлекеттік 
қаржылық бақылау - государственный финансовый 
контроль 

мемлекеттік қаржы бақылауының бірыңғай жүйесі 
- единая система государственного финансового 
контроля 

мемлекеттік қаржы мекемелерінің бейсалықтық 
түсімі - неналоговые поступления государственных 
финансовых учреждений 

мемлекеттік қаржы тапшылығы - дефицит 
государственных финансов 

мемлекеттік қаржыландыру - государственное 
финансирование 

мемлекеттік қаржылық бақылау нəтижелерінің 
растығы қағидаты - принцип достоверности 
результатов государственного финансового контроля 

мемлекеттік қаржылық бақылау объектілері - 
объекты государственного финансового контроля 

мемлекеттік қаржылық бақылау органдары - органы 
государственного финансового контроля 

мемлекеттік қаржылық бақылау тұрпаттары - типы 
государственного финансового контроля 

мемлекеттік қаржылық бақылау түрлері - виды 
государственного финансового контроля 

мемлекеттік қаржылық бақылаудың ашықтығы 
қағидаты - принцип прозрачности государственного 
финансового контроля 

мемлекеттік қаржылық бақылаудың жариялылығы 
қағидаты - принцип гласности государственного 
финансового контроля 

мемлекеттік қаржылық бақылаудың құзыреттілігі 
қағидаты - принцип компетентности государственного 
финансового контроля 

мемлекеттік қаржылық бақылаудың объективтілігі 
қағидаты - принцип объективности государственного 
финансового контроля 
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мемлекеттік қаржылық бақылаудың тəуелсіздігі 
қағидаты - принцип независимости государственного 
финансового контроля 

мемлекеттік қаржылық қолдау - государственная 
финансовая поддержка 

мемлекеттік қарыз - государственные займы 
мемлекеттік қарыз алу - государственное 
заимствование 

мемлекеттік қарыз облигациялары - облигации 
государственного займа 

мемлекеттік қарызды жаңғырту - конверсия 
государственного займа 

мемлекеттік қарызды өтеу - погашение 
государственных займов 

мемлекеттік қарызды іріктеп жаңғырту - 
факультативная конверсия государственных займов 

мемлекеттік қарыздың нарықтық облигациялары - 
рыночные облигации государственных займов 

мемлекеттік қарызхат сериясы - серия 
государственного займа 

мемлекеттік қарызхат, мемлекеттік қарыз - 
государственный заем, госзаем

мемлекеттік қарызхатқа өтінім - заявка на 
государственный заем 

мемлекеттік қарызхаттардың арнаулы 
шығарылымдары - специальные выпуски 
государственных займов 

мемлекеттік қолдампаздық - протекционизм 
государственный 

мемлекеттік қолдау - государственная поддержка, 
господдержка

мемлекеттік қолдау жүйесі - система государственной 
поддержки 

мемлекеттік қолдаудың ең аз шегі - минимум 
государственной поддержки 

мемлекеттік қорға арналған жеткізілім - поставки в 
государственный фонд 

мемлекеттік қорлар - государственные фонды, 
государственные запасы 

мемлекеттік құжаттар - документы государственные 
мемлекеттік құқық - право государственное 
мемлекеттік құпия - государственная тайна, 
государственный секрет 

мемлекеттік құпия болып табылатын мəліметтерді 
пайдалануға байланысты жұмыстарды жүргізуге 
рұқсат - разрешение на проведение работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих 
государственные секреты 

мемлекеттік құпияға қол жеткізу мүмкіндігі - допуск 
к государственным секретам

мемлекеттік құпиялар - государственные секреты 
мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімше 

(МҚҚБ) - подразделение по защите государственных 
секретов (ПЗГС)

мемлекеттік құпияны қорғау - защита 
государственных секретов

мемлекеттік құпияны сақтамау - несоблюдение 
государственной тайны 

мемлекеттік құпияны сақтау - соблюдение 
государственной тайны 

мемлекеттік құрылым - устройство государственное 
мемлекеттік құрылымдар - структуры государственные 
мемлекеттік құрылымдардың лоббилеуі - 
лоббирование государственных структур 

мемлекеттік құрылыс - строй государственный 
мемлекеттік қызмет - государственная служба 
мемлекеттік қызметке тағайындау - назначение на 
государственный пост 

мемлекеттік қызметші - государственный служащий 
мемлекеттік қылмыс - преступление государственное 
мемлекеттік қысқа мерзімді борыштық 
міндеттемелер нарығы - рынок государственных 
краткосрочных долговых обязательств 

мемлекеттік қысқа мерзімді купонсыз облигациялар 
- государственные краткосрочные бескупонные 
облигации 

мемлекеттік қысқа мерзімді қазынашылық 
міндеттемелер - государственные краткосрочные 
казначейские обязательства 

мемлекеттік қысқа мерзімді қазынашылық 
міндеттемелерді өтеуге арналған сақтық қор - 
резерв на погашение государственных краткосрочных 
казначейских обязательств 

мемлекеттік қысқа мерзімді міндеттемелерге 
қызмет көрсету - обслуживание государственных 
краткосрочных обязательств 

мемлекеттік қысқа мерзімді облигациялар - 
государственные краткосрочные облигации 

мемлекеттік лауазым - государственная должность 
мемлекеттік материалдық сақтық қор - 
государственный материальный резерв

мемлекеттік материалдық сақтық қордың 
материалдық құндылықтарын сақтау 
номенклатурасы мен көлемі - номенклатура и объем 
хранения материальных ценностей государственного 
материального резерва 

мемлекеттік мəжбүрлеме қарызхаттар - 
принудительные государственные займы 

мемлекеттік мəселе - вопрос государственный 
мемлекеттік мейрам тақырыбындағы көркемсуретті 
ашықхаттар - художественные открытки 
государственной праздничной тематики 

мемлекеттік мекеме - государственное учреждение
мемлекеттік мекеме шоты - счет государственного 
учреждения 

мемлекеттік мекемелердің түпкілікті тұтынуға 
жұмсалатын шығысы - расходы на конечное 
потребление государственных учреждений 

мемлекеттік мекеменің ресми шоты - официальный 
счет государственного учреждения 

мемлекеттік мекеменің сметасы - смета 
государственного учреждения

мемлекеттік меншік - государственная собственность, 
госсобственность

мемлекеттік меншік құқығы - право государственной 
собственности 
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мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіру - 
приватизация объектов государственной собственности 

мемлекеттік меншік объектісі - объект 
государственной собственности 

мемлекеттік меншікті жекешелендіру - приватизация 
государственной собственности 

мемлекеттік монополия - монополия государственная 
мемлекеттік мұрағат - архив государственный
мемлекеттік мұрағат қызметі - государственная 
архивная служба 

мемлекеттік мұрағаттарға өткізілуге тиісті құжаттар 
тізбесі - перечень документов, подлежащих приему в 
государственные архивы

мемлекеттік мұрағатты жиынтықтау аймағы - зона 
комплектования государственного архива

мемлекеттік мүдделер - интересы государственные 
мемлекеттік мүлік - имущество государственное 
мемлекеттік мүлікті басқару органы - орган 
управления государственным имуществом 

мемлекеттік мүлікті жекешелендіру - приватизация 
государственного имущества 

мемлекеттік мүлікті өткізуден түскен түсім - 
поступление от реализации государственного 
имущества 

мемлекеттік мүлікті сақтандыру - страхование 
государственного имущества 

мемлекеттік міндеттеме - государственное 
обязательство 

мемлекеттік міндеттемелер бойынша жауапкершілік 
- ответственность по государственным обязательствам 

мемлекеттік міндеттемелерді сату - продажа 
государственных обязательств 

мемлекеттік міндеттемелермен жасалатын 
операциялар - операции с государственными 
обязательствами 

мемлекеттік несие - государственная ссуда 
мемлекеттік нотариус - нотариус государственный 
мемлекеттік облигация - государственная облигация, 
гособлигация

мемлекеттік облигациялар бағасын ресми қолдау 
- официальная поддержка цен государственных 
облигаций 

мемлекеттік облигациялар бойынша пайыз - процент 
по государственным облигациям 

мемлекеттік облигациялар нарығы - рынок 
государственных облигаций 

мемлекеттік облигациялар нарығының айналымы - 
оборот рынка гособлигаций 

мемлекеттік облигацияларды қайта бағалау нəтижесі 
- эффект переоценки государственных облигаций 

мемлекеттік оператор - государственный оператор
мемлекеттік орган - государственный орган 
мемлекеттік органдар көрсететін қызметтер - услуги 
государственных органов 

мемлекеттік органдардағы өкілдік - представительство 
в государственных органах 

мемлекеттік органдарды басқару - управление 
государственными органами 

мемлекеттік органдардың атаулары - наименование 
государственных органов

мемлекеттік органдардың тапсырмасы бойынша 
тексеру - проверка по поручению государственных 
органов 

мемлекеттік орталық - центр государственный 
мемлекеттік өкілеттіктер - государственные 
полномочия 

мемлекеттік өкімет - власть государственная 
мемлекеттік өкімет органдары, мемлекеттік билік 
органдары - органы государственной власти 

мемлекеттік өкімет пен басқару органдарының 
құрылымы - структура органов государственной 
власти и управления 

мемлекеттік өкіметтің жергілікті органдары - 
местные органы государственной власти 

мемлекеттік өкіметтің орталық органдары - 
центральные органы государственной власти 

мемлекеттік өрт қадағалауы - государственный 
пожарный надзор

мемлекеттік пайыздық қарыз - процентные 
государственные займы 

мемлекеттік пакет - госпакет 
мемлекеттік рента - рента государственная 
мемлекеттік ресурстарды үлестіру - распределение 
государственных ресурсов 

мемлекеттік реттеу - государственное регулирование
мемлекеттік реттеу тетігі - механизм государственного 
регулирования 

мемлекеттік сақтандыру - страхование государственное 
мемлекеттік сақтандыру қоры - фонд страховой 
государственный 

мемлекеттік сақтандыру операциялары бойынша 
залал - убытки по операциям государственного 
страхования 

мемлекеттік сақтандыруды дамыту қоры - фонд 
развития государственного страхования 

мемлекеттік сақтандыруды қадағалау органы - орган 
государственного страхового надзора 

мемлекеттік сақтау - хранение государственное 
мемлекеттік сақтық қор - государственный резерв 
мемлекеттік сақтық қорларын жаңарту - освежение 
запасов государственного резерва 

мемлекеттік салық - государственный налог 
мемлекеттік салық жөніндегі инспекция - инспекция 
по государственным налогам 

мемлекеттік салық қызметі - госналогслужба 
мемлекеттік салыққа үстеме - надбавка к 
государственному налогу 

мемлекеттік сараптама - государственная экспертиза 
мемлекеттік сатып алу - государственный закуп, 
госзакуп

мемлекеттік сауда - торговля государственная 
мемлекеттік саясат - политика государственная 
мемлекеттік сектор - государственный сектор, 
госсектор

мемлекеттік сектор қарызы - заем государственного 
сектора 
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мемлекеттік сектор қызметкерлері - работники 
государственного сектора 

мемлекеттік сектор несиесіне қойылатын талаптар - 
требования на ссуды государственного сектора 

мемлекеттік сектор облигациясы - облигация 
государственного сектора 

мемлекеттік сектор ресурстары - ресурсы 
государственного сектора 

мемлекеттік секторда жұмыспен қамтылу - занятость 
в государственном секторе 

мемлекеттік сектордағы несие - ссуды в 
государственном секторе 

мемлекеттік секторды қысқарту - сокращение 
госсектора 

мемлекеттік секторды маркетингілеу - маркетизация 
госсектора 

мемлекеттік секторды ұлғайту - расширение 
государственного сектора 

мемлекеттік сектордың борышын қамтамасыз ету - 
обеспечение долга государственного сектора 

мемлекеттік сектордың еуропалық пошта 
операторлары қауымдастығы (постеуропа) - 
ассоциация европейских почтовых операторов 
государственного сектора (постевропа)

мемлекеттік сектордың кəсіпорны - предприятие 
государственного сектора 

мемлекеттік сектордың несиесіне сұраныс - спрос на 
ссуды госсектора 

мемлекеттік сертификат - сертификат  
государственный 

мемлекеттік стандарт - государственный стандарт 
(ГОСТ) 

мемлекеттік стандарт талаптарына сəйкестікті 
сертификаттау - сертификация соответствия 
требованиям госстандарта 

мемлекеттік стандарттау жүйесі - государственная 
система стандартизации 

мемлекеттік статистика - статистика государственная 
мемлекеттік сыртқы инвестицияларды сату - продажа 
государственных внешних инвестиций 

мемлекеттік сыртқы кредитті басқару - управление 
внешним государственным кредитом 

мемлекеттік сыртқы қарыз - внешние государственные 
займы 

мемлекеттік табыс, мемлекеттік кіріс - доход 
государственный 

мемлекеттік тапсырыс - государственный заказ, 
госзаказ

мемлекеттік тапсырыстарды қалыптастыру 
жəне орналастыру - формирование и размещение 
государственных заказов 

мемлекеттік тапсырыстарды орындау - выполнение 
государственных заказов 

мемлекеттік тариф - тариф государственный 
мемлекеттік тəртіп - дисциплина государственная 
мемлекеттік тетік - механизм государственный 
мемлекеттік төлемдердің тоқтатылуы - прекращение 
государственных платежей 

мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтандыру - 
страхование государственного жилого фонда 

мемлекеттік тұтыну - потребление государственное 
мемлекеттік түсім - государственные поступления 
мемлекеттік тізілім - государственный реестр 
мемлекеттік тікелей бағалы қағаздар - прямые 
государственные ценные бумаги 

мемлекеттік тіл - государственный язык
мемлекеттік тіркелім - регистр государственный 
мемлекеттік тіркеу - государственная регистрация
мемлекеттік тіркеу нөмірі - государственный 
регистрационный номер 

мемлекеттік ұзақ мерзімді облигациялар - 
государственные долгосрочные облигации 

мемлекеттік ұйымдарды жекешелендіруден түскен 
түсім - поступление от приватизации государственных 
предприятий 

мемлекеттік ұйымдардың акцияларын сатып алу - 
приобретение акций государственных предприятий 

мемлекеттік ұтыс қарызхаттары - выигрышные 
государственные займы 

мемлекеттік фирма - фирма государственная 
мемлекеттік шекара - граница государственная
мемлекеттік шенеунік - чиновник государственный 
мемлекеттік шенеуніктердің парақорлығы - 
мздоимство государственных чиновников 

мемлекеттік шот - государственный счет 
мемлекеттік шығыс - государственные расходы 
мемлекеттік шығыс мультипликаторы - 
мультипликатор государственных расходов 

мемлекеттік шығысты қысқарту - сокращение 
государственных расходов 

мемлекеттік іс - дело государственное 
мемлекеттік істерді басқару - управление 
государственными делами 

мемлекеттік ішкі инвестицияларды сату - продажа 
государственных внутренних инвестиций 

мемлекеттік экономика секторы - государственный 
сектор экономики 

мемлекеттік экономикалық саясат - государственная 
экономическая политика 

мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды 
орналастыру - размещение государственных 
эмиссионных ценных бумаг 

мемлекеттік-құқықтық институт - институт 
государственно-правовой 

мемлекеттілік - государственность
мемлекеттілік белгісі - признак государственности 
мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық міндеттері - 
социально-экономические задачи государства 

мемлекеттің бюджет жүйесі - бюджетная система 
государства 

мемлекеттің валюталық бағамды тиянақтауы - 
фиксация государством валютного курса 

мемлекеттің жауапкершілігі - ответственность 
государства 

мемлекеттің жиынтық қаржы теңгерімі - сводный 
финансовый баланс государства 
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мемлекеттің кірісіне ықпал етпейтін - не 
оказывающий влияния на доходы государства 

мемлекеттің қазынашылық - казначейское 
обязательство государства 

мемлекеттің қазынашылық міндеттемелері - 
казначейские обязательства государства

мемлекеттің қаржы жағдайы - финансовое положение 
государства 

мемлекеттің мəнет шекуге құқығы - право государства 
на чеканку монеты 

мемлекеттің меншігі - собственность государства 
мемлекеттің мүдделері - интересы государства 
мемлекеттің мүдделерін қорғау - защита интересов 
государства 

мемлекеттің міндеттемесі - обязательство государства
мемлекеттің орталықтандырылған таза табысы - 
централизованный чистый доход государства 

мемлекеттің өз органдарының қызметі үшін 
жауапкершілігі - ответственность государства за 
деятельность его органов 

мемлекеттің өтімді қаражаты - ликвидные средства 
государства 

мемлекеттің пайдасына бас тарту - отказ в пользу 
государства 

мемлекеттің салық салынбайтын кірісі - неналоговые 
доходы государства 

мемлекеттің салықтық қызметі, мемлекеттің салық 
қызметі - налоговая деятельность государства 

мемлекеттің шоғырландырма бюджеті, мемлекеттің 
топтастырылған бюджеті - консолидированный 
бюджет государства 

мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне төнген 
қатер - угроза экономической безопасности 
государства 

меморандум - меморандум 
меморандум-шот - счет-меморандум 
мемориал - мемориал 
мемориалдық құжаттар - мемориальные документы 
мемориалдық ордер - мемориальный ордер 
мемориалдық өткізбе (жазба) - мемориальная проводка 
мемориалдық пошта жөнелтімі - мемориальное 
почтовое отправле ние 

“мен мұны даулаймын” - “я не буду оспаривать это” 
“мен сізге борыштымын” - “я вам должен” 
менеджер, басқарушы, басқару жөніндегі маман - 
менеджер

менеджерлер тобының акциялардың бақылау пакетін 
сатып алуы - приобретение группой менеджеров 
контрольного пакета акций 

менеджерлер тобының бөтен компания 
акцияларының бақылау пакетін сатып алуы - 
приобретение группой менеджеров контрольного 
пакета акций чужой компании 

менеджерлік төлем - менеджерская плата 
менеджерлік шот - менеджерский счет 
менеджер-тренинг - тренинг-менеджер 
менеджмент, басқару - менеджмент
менеджмент мектебі - школа менеджмента 

менеджменттегі “ойындар теориясы” - теория игр” в 
менеджменте 

менеджменттегі əділдік теориясы - теория 
справедливости в менеджменте 

менеджменттегі баламалылық - эквивалентность в 
менеджменте 

менеджменттегі бөлімше - подразделение в 
менеджменте 

менеджменттегі желілік бағдарламалау үлгісі - модель 
линейного программирования в менеджменте 

менеджменттегі жүйелер теориясы - теория систем в 
менеджменте 

менеджменттегі командалар тізбегі - цепь команд в 
менеджменте 

менеджменттегі норматив - норматив в менеджменте 
менеджменттегі өкім - распоряжение в менеджменте 
менеджменттегі үлгі - модель в менеджменте 
менеджменттегі шұғыл тексеріс - оперативная ревизия 
в менеджменте 

менмендік, өркөкіректік - самонадеянность
менмендік - гонор
меншігіне - в собственность 
меншік - собственность 
меншік иелеріне төлем төлеу шоты - счет выплат 
собственникам 

меншік иесінің көзқарасы - точка зрения собственника 
меншік иесінің өкілеттігі - правомочие собственника 
меншік иесінің тəуекелдігі - риск владельца 
собственности 

меншік коэффициенті - коэффициент собственности 
меншік қарым-қатынасы - отношения собственности 
меншік құқығы - право собственности 
меншік құқығы куəлігі - свидетельство права 
собственности 

меншік құқығы негізінде иелену - владение на правах 
собственности 

меншік құқығы объектісі - объект права собственности 
меншік құқығы теориясы - теория права 
собственности 

меншік құқығы титулы - титул права собственности 
меншік құқығы туралы анықтама - справка о праве 
собственности 

меншік құқығы туралы куəлік - свидетельство о праве 
собственности, удостоверение о праве собственности

меншік құқығын беру (табыстау) - передача права 
собственности 

меншік құқығын зерделеу - изучение права 
собственности 

меншік құқығын кепілдендіру полисі - полис 
гарантирования права собственности 

меншік құқығын кері табыстау - обратная передача 
права собственности 

меншік құқығын куəландыратын құжат - документ, 
удостоверяющий право собственности 

меншік құқығын қайта ресімдеу - переоформление 
прав собственности 

меншік құқығын сақтау - сохранение права 
собственности 
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меншік құқығын сақтау туралы ескертпе - оговорка о 
сохранении права собственности 

меншік құқығын сатудан түскен түсім - поступление 
от продажи права собственности 

меншік құқығын тексеру - проверка права 
собственности 

меншік құқығын тексеру туралы есептеме - отчет о 
проверке права собственности 

меншік құқығынан бас тарту - отказ от права 
собственности 

меншік құқығынан сот тəртібімен айыру - лишение 
права собственности по суду 

меншік құқығының тазалығы туралы алдын ала 
есеп беру (есептеме) - предварительный отчет о 
чистоте права собственности 

меншік құқығының тоқтатылуы - прекращение права 
собственности 

меншік құқықтарын қайта тіркеу - перерегистрация 
прав собственности 

меншік құқықтарын қорғау - защита прав 
собственности 

меншік құқықтарын табыстау - передача прав 
собственности

меншік құқықтарының ауысуы - переход прав 
собственности 

меншік құны - стоимость собственности 
меншік құрылымы - структура собственности 
меншік құрылымының ашықтығы - прозрачность 
структуры собственности 

меншік құрылымының күңгірттігі (ашық еместігі) - 
непрозрачность структуры собственности 

меншік нысаны - форма собственности 
меншік объектісі - объект собственности 
меншік пен басқару атқарымдарын бөлісу - 
разделение функций собственности и управления 

меншік сабақтастығы - преемственность 
собственности 

меншік титулы - титул собственности 
меншік титулын сақтандыру - страхование титула 
собственности 

меншік титулының сертификаты - сертификат титула 
собственности 

меншік үлесі - доля собственности 
меншікке қатысуға шек қою - ограничение на участие 
в собственности 

меншікке салық салу - налогообложение собственности 
меншікке салынатын салық, меншік салығы - налог 
на собственность 

меншікке тиіспеу қағидаты - принцип 
неприкосновенности собственности 

меншіктегі үлес - доля в собственности 
меншіктен айыру - лишать собственности 
меншіктен бас тарту - отказ от собственности 
меншіктен түскен табыс - доход от собственности
меншіктену құқығын сатып алу - приобретение права 
собственности 

меншіктенуші “құқықтарының шоғыры” - “пучок 
прав” собственника 

меншіктенуші, меншік иесі - собственник 
меншіктенушінің есебінен қаржыландыру - 
финансирование за счет собственника 

меншіктенушінің үлесі - доля собственника 
меншікті айналым қаражаты - собственные оборотные 
средства 

меншікті айналым қаражаты нормативінің өсуі - 
прирост норматива собственных оборотных средств 

меншікті айналым қаражатын қайта бөлу - 
перераспределение собственных оборотных средств 

меншікті айналым қаражатын мөлшерлеу - 
нормирование собственных оборотных средств 

меншікті айналым қаражатының жеткіліксіздігі - 
недостаток собственных оборотных средств 

меншікті айналым қаражатының нормативі - 
норматив собственных оборотных средств 

меншікті акцептелген вексель - собственный 
акцептованный вексель 

меншікті акционерлік капитал - собственный 
акционерный капитал 

меншікті ақшалай қаражат - собственные денежные 
средства 

меншікті бағалы қағаздар қоржыны - собственный 
портфель ценных бумаг 

меншікті басқару - управление собственностью 
меншікті беру - передача собственности 
меншікті бөлу - распределение собственности 
меншікті вексельдік міндеттемелер тəуекелдігінің 
нормативі - норматив риска собственных вексельных 
обязательств 

меншікті деңгейде ұстау - удержание собственное 
меншікті жалған табыстау - фальшивая передача 
собственности 

меншікті жəне қарыз қаражатының қатынасы - 
отношение собственных и заемных средств 

меншікті жекешелендіру - приватизация собственности 
меншікті заңды иелену - законное владение 
собственностью 

меншікті иеліктен алу - реквизиция собственности 
меншікті иеліктен шығару - отчуждение собственности 
меншікті капитал - собственный капитал 
меншікті капитал құны - стоимость собственного 
капитала 

меншікті капитал құрылымы - структура 
собственного капитала 

меншікті капиталға шаққандағы шекті пайда - 
предельная прибыль на собственный капитал 

меншікті капиталды сатып алу - приобретение 
собственного капитала 

меншікті капиталдың активтердің жалпы сомасына 
қатынасы - отношение собственного капитала к 
общей сумме активов 

меншікті капиталдың жеткіліктілігі деңгейі - уровень 
достаточности собственного капитала 

меншікті капиталдың жеткіліктілігін талап ету - 
требования достаточности собственного капитала 

меншікті капиталдың қозғалысы туралы есептеме - 
отчет о движении собственного капитала 
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меншікті капиталдың молаюы - увеличение 
собственного капитала 

меншікті күрделі қаржы жұмсалымы - 
капиталовложения собственные 

меншікті күрделі қаржыландыру - собственное 
капитальное финансирование 

меншікті қайта бөлу - перераспределение собственности 
меншікті қаражат - собственные средства 
меншікті қаражат есебінен - за счет собственных 
средств 

меншікті қаражат есебінен қаржыландыру - 
финансирование за счет собственных средств 

меншікті қаражатпен қамтамасыз етілу - 
обеспеченность собственными срествами 

меншікті қаражаттан аударым - отчисления от 
собственных средств 

меншікті қаражатты қайта бөлу - перераспределение 
собственных средств 

меншікті қаражаттың жеткіліксіздігі - 
недостаточность собственных средств 

меншікті қорғау - защита собственности 
меншікті қорлар - собственные фонды 
меншікті орынсыз пайдалану - неразумное 
использование собственности 

меншікті пайда, үлестік пайда - удельная прибыль 
меншікті сақтық қор(лар) - собственный резерв 

(собственные резервы) 
меншікті сатып алу - приобретение собственности 
меншікті табыстауға салынатын салық - налог на 
передачу собственности 

меншікті толық құқықта иелену - полноправное 
владение собственностью 

меншікті ұстау лимиті - лимит собственного удержания 
меншікті шот - собственный счет 
меншікті шот есебінен - за собственный счет
меншікті шоттағы қалдық - остаток на собственном 
счете 

меншіктің аралас нысаны, аралас меншік нысаны - 
смешанная форма собственности 

меншіктің болжалды құқығы - предположительное 
право собственности 

меншіктің бөлінуі - разделение собственности 
меншіктің күңгірт құрылымы - непрозрачные 
структуры собственности 

меншіктің орналасқан жері - местонахождение 
собственности 

меншіктің өзара нысаны, өзара меншік нысаны - 
взаимная форма собственности 

меншіктің толық мінсіз құқығы - полное безупречное 
право собственности 

меншіктің ұйымдық-құқықтық нысаны - 
организационно-правовая форма собственности 

“менімен бірге емес” - “не со мной” 
меңгеру - заведовать
меңгерушінің міндетін атқарушы - исполняющий 
обязанности заведующего 

меңгерушінің орынбасары - заместитель заведующего 
мердігер - подрядчик

мердігерлік - подряд
мердігерлік əдіс - подрядный метод 
мердігерлік бригада - подрядная бригада 
мердігерлік шарт - подрядный договор 
мерейтой иесі, мерейгер - юбиляр
мерейтойлық қор - юбилейный фонд 
мерейтойлық шығарылым - юбилейный выпуск
мереке, мейрам - праздник
мерекелік күн - день праздничный 
мерекелік мəнет, мерекелік шақа, мерекелік тиын - 
юбилейные монеты 

мерекелік медаль - медаль юбилейная 
мерзім - срок 
мерзім басталған кезде - при наступлении срока 
мерзім бойынша айырбас - своп по срокам 
мерзім бойынша сəйкеспеуі - несовпадение по срокам 
мерзімге - на срок 
мерзімді - срочный 
мерзімді аванс (алғытөлем) - аванс срочный
мерзімді ауыстыру - перенос срока 
мерзімді бағалы қағаздар - срочные ценные бумаги 
мерзімді бағалы қағаздар бойынша жайғасым - 
позиция по срочным ценным бумагам 

мерзімді бағам - срочный курс 
мерзімді банк депозиті - срочный банковский депозит 
мерзімді баспасөз - периодика 
мерзімді баспасөз басылымдарын жазылым бойынша 
тарату - распространение периодических печатных 
изданий по подписке

мерзімді баспасөз басылымдарын жекелеп тарату - 
распространение периодических печатных изданий в 
розницу

мерзімді баспасөз басылымдарын сұрыптау кестесі 
- сортировочная таблица на периодические печатные 
издания 

мерзімді баспасөз басылымдарына жазылыс - 
подписка на периодические печатные издания (ППИ)

мерзімді баспасөз басылымдарына кедендік 
мағлұмдама беру - таможенное декларирование 
периодических печатных изданий

мерзімді баспасөз басылымдарына тапсырыс - заказ 
на периодические печатные издания

мерзімді басылым, дүркіндік басылым - 
периодическое издание

мерзімді басылымдарды жеткізу - доставка 
периодических изданий

мерзімді басылымдарды тиісті бағытпен жіберу, 
мерзімді басылымдарды жеткізіп беру - 
экспедирование периодических изданий 

мерзімді басылымдарды тіркеу картотекасы - 
регистрационная картотека периодики

мерзімді басылымдардың жинақталымы - комплект 
периодических изданий

мерзімді биржа мəмілесі - срочная биржевая сделка 
мерзімді биржада сатып алу жəне сату - покупок и 
продаж на срочной бирже 

мерзімді валюталық келісімшарттар нарығы - рынок 
срочных валютных контрактов 
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мерзімді валюталық мəміле - срочная валютная   
сделка 

мерзімді валюталық операциялар - срочные валютные 
операции 

мерзімді вексель - срочный вексель 
мерзімді депозит - срочный депозит 
мерзімді депозит бойынша соманы мерзімінен бұрын 
өндіріп алғаны үшін айыппұл - штраф за досрочное 
взыскание суммы по срочным депозитам 

мерзімді депозиттік сертификат - срочный депозитный 
сертификат 

мерзімді еңбек келісімшарты - срочный трудовой 
контракт 

мерзімді жарна - срочный взнос 
мерзімді ипотека - срочная ипотека 
мерзімді келісу - согласование сроков 
мерзімді келісімшарт - срочный контракт 
мерзімді келісімшарттар нарығы - рынок срочных 
контрактов 

мерзімді келісімшарттар орындалатын ай - месяц 
выполнения срочных контрактов 

мерзімді коммерциялық қағаздар - срочные 
коммерческие бумаги 

мерзімді қағаздар қоржыны - портфель срочных бумаг 
мерзімді қайта қарау - пересмотр срока 
мерзімді қаржы нарығы - срочный финансовый рынок 
мерзімді қаржыландыру - срочное финансирование 
мерзімді қарыз - срочный заем 
мерзімді мəміле бойынша ағымдағы бағаға үстеме - 
надбавка к текущей цене по срочной сделке 

мерзімді мəміле бойынша ағымдағы бағадан шегерім 
- скидка с текущей цены по срочной сделке 

мерзімді мəміле бойынша міндеттеме - обязательство 
по срочной сделке 

мерзімді мəміле бойынша міндеттемелерді өтеу үшін 
сатып алу - покупка для покрытия обязательств по 
срочным сделкам 

мерзімді мəміле бойынша сыйлықақы - премия по 
срочным сделкам 

мерзімді мəміле жасалатын жер - месяц заключения 
срочной сделки 

мерзімді мəмілелер бойынша жайғасым - позиция по 
срочным сделкам 

мерзімді мəмілелер бойынша негізгі борышқорлық 
міндеттеме - основное долговое обязательство по 
срочным сделкам 

мерзімді міндеттемелер - обязательства срочные 
мерзімді міндеттемелердің таза сомасы - чистая сумма 
срочных обязательств 

мерзімді нарық - рынок срочный 
мерзімді несие - срочная ссуда 
мерзімді облигация - облигация срочная 
мерзімді өзгерту - изменение срока 
мерзімді сақтамау - несоблюдение срока
мерзімді салым - срочный вклад 
мерзімді салымдар шоты - счет срочных вкладов 
мерзімді стандарттық келісімшарт - срочный 
стандартный контракт 

мерзімді стандарттық фьючерстер - стандартные 
срочные фьючерсы 

мерзімді төлем - срочный платеж 
мерзімді тратта - тратта срочная 
мерзімді ұзарту жеңілдіктері, мəулеттік жеңілдіктер - 
льготы отсрочки 

мерзімді ұзарту коэффициенті - коэффициент 
рассрочки 

мерзімді ұзарту мақсатындағы своп (айырбас) - своп с 
целью продления срока 

мерзімді ұзарту туралы арыз - заявление о продлении 
срока 

мерзімді ұзарту туралы өтініш - просьба о продлении 
срока 

мерзімді ұзарту үшін төленетін алым - сбор за 
продление срока 

мерзімді ұзарту, ұзартпа, ұластыру - продлевать срок, 
пролонгация срока, пролонгация, пролонгировать

мерзімді факторинг - срочный факторинг 
мерзімді шектеу - ограничение срока 
мерзімді, оқта-текте, анда-санда - повременный 
мерзімдік акция - срочная акция 
мерзімдік ақша - деньги на срок 
мерзімдік бағам - курс срочный 
мерзімдік валюталық бағам - срочный валютный курс 
мерзімдік валюталық жайғасым - срочная валютная 
позиция 

мерзімдік варрант - срочный варрант 
мерзімдік депозит - срочный депозит 
мерзімдік депозиттік сертификаттар - срочные 
депозитные сертификаты 

мерзімдік жайғасым - срочная позиция 
мерзімдік жалақы - повременная заработная плата 
мерзімдік жинақ ақша салымы - сберегательные 
срочные вклады 

мерзімдік иелену - срочное владение 
мерзімдік инкассо - срочное инкассо 
мерзімдік картотека - срочная картотека 
мерзімдік келісімшарттар - срочные контракты 
мерзімдік көтере сату - срочная распродажа 
мерзімдік кредит - срочный кредит 
мерзімдік күрделі жұмсалымдар - срочные 
капиталовложения 

мерзімдік қаржы мəмілелері - финансовые сделки на 
срок 

мерзімдік қатысу мəмілесі - срочная сделка участия 
мерзімдік мəміле - сделка на срок, срочная сделка 
мерзімдік мəміле бойынша орнын толтыру - покрытие 
по срочной сделке 

мерзімдік мəміле нарығы - рынок срочных сделок 
мерзімдік мəміле туралы бұйрық - приказ о сделке на 
срок 

мерзімдік мəмілелер кезінде бағамнан шегерім 
(биржада) - скидка с курса при сделках на срок 

мерзімдік мəмілелер нарығы - рынок по сделкам на 
срок, рынок сделок на срок

мерзімдік мəмілелердегі стерлинг фунт - фунт 
стерлингов в сделках на срок 
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мерзімдік міндеттеме - срочное обязательство, 
повременная ставка

мерзімдік міндеттемелер картотекасы - картотека 
срочных обязательств 

мерзімдік несие - ссуда срочная 
мерзімдік операциялар - операции срочные 
мерзімдік өтем - срочное покрытие 
мерзімдік өтемақылы операциялар - срочные 
компенсирующие операции 

мерзімдік өтеу - срочное погашение 
мерзімдік сақтандыру - страхование на срок, 
страхование срочное

мерзімдік салым - вклад на срок 
мерзімдік сату - продавать на срок, продажа на срок 

(срочная продажа)
мерзімдік сатудың таза көлемі - чистый объем продаж 
на срок 

мерзімдік сатып алу - покупка на срок 
мерзімдік сатып алудың таза жайғасымы - нетто-
позиция срочной покупки 

мерзімдік сатып алушы - покупатель на срок 
мерзімдік сертификат - сертификат срочный 
мерзімдік сыйлықақы - срочная премия 
мерзімдік тапсырыс, жедел тапсырыс - срочный    
заказ 

мерзімдік төлем күнтізбесі - календарь срочных 
платежей 

мерзімдік төлемақы - срочная оплата, повременная 
плата

мерзімдік төлемдер - срочные платежи 
мерзімдік факторинг - факторинг срочный 
мерзімдік шарт - договор срочный 
мерзімдік шот - срочный счет 
мерзімдік шығарылым - срочный выпуск 
мерзімдік-сыйлықақы жүйесі - повременно-
премиальная система 

мерзімдік-сыйлықақылы еңбекақы - повременно-
премиальная оплата труда

мерзімділік; асығыстық, жеделдік - срочность 
мерзімнен бұрын жеткізу - поставка досрочная 
мерзімнен бұрын орындау - выполнение досрочное 
мерзімнен бұрын сайлау - выборы досрочные 
мерзімнен тыс - сверхурочный 
мерзімнен тыс жалақы - сверхурочная зарплата 
мерзімнен тыс жұмыс - работа сверхурочная 
мерзімнен тыс жұмыс атқару - выполнение 
сверхурочной работы 

мерзімнен тыс жұмыс үшін сыйақының мөлшері - 
размер вознаграждения за сверхурочную работу 

мерзімнен тыс жұмыс үшін төлем - выплата за 
сверхурочную работу 

мерзімнен тыс жұмыс үшін төленетін сыйақы - 
вознаграждение за сверхурочную работу 

мерзімнен тыс жұмыс үшін төленетін үстеме - 
надбавка за сверхурочную работу 

мерзімнен тыс жұмысқа арналған шығын - затраты на 
сверхурочную работу 

мерзімнен тыс жұмыстар - сверхурочные работы 

мерзімнен тыс сағат, жұмыс уақытынан тыс сағат - 
часы сверхурочные 

мерзімнің басталу күні - дата наступления срока 
мерзімнің басталуы - наступление срока 
мерзімнің бұзылуы - нарушение срока 
мерзімнің бітуі туралы хабарлама - уведомление об 
истечении срока 

мерзімнің ескіруі - давность
мерзімнің ескіруі құқығы, қуыну құқығы, көнелік 
құқығы - право давности 

мерзімнің өту күні - дата истечения срока 
мерзімнің өтуі - истечение срока 
мерзімнің үйлеспеуі - несовпадение сроков 
мерзімсіз аккредитив - аккредитив бессрочный 
мерзімсіз борыш - бессрочный долг 
мерзімсіз депозит - бессрочный депозит 
мерзімсіз кредит - бессрочный кредит 
мерзімсіз қарызхат - бессрочный заем 
мерзімсіз міндеттеме - обязательство бессрочное 
мерзімсіз несие - ссуда бессрочная 
мерзімсіз облигация - бессрочная облигация 
мерзімсіз пайдалану - пользование бессрочное 
мерзімсіз пайыз - не срочный процент 
мерзімсіз салым - бессрочный вклад 
мерзімсіз салым ақша - вклад бессрочный 
мерзімсіз салым бойынша пайыздар - проценты по 
бессрочному вкладу 

мерзімсіз сендірме - варрант бессрочный 
мерзімсіз тапсырма - поручение бессрочное 
мерзімсіз, мерзімі шектелмеген - бессрочный 
мерзімі аяқталған күн - дата окончания срока 
мерзімі басталғанға дейін - до наступления срока 
мерзімі басталғанда төлем арқылы - платежом по 
наступлении срока 

мерзімі басталғанда төленетін - оплачиваемый по 
наступлении срока 

мерзімі басталуына байланысты төленуге тиісті - 
подлежащий оплате в связи с наступлением срока 

мерзімі белгіленген кредит - кредит с установленным 
сроком 

мерзімі ескіруі себепті күшін жоғалтқан ақша 
аударымы - денежный перевод, утративший силу за 
давностью

мерзімі кейінге қалдырылған айлар, мəулеттік айлар 
- месяцы отсроченные 

мерзімі кейінге қалдырылған борыш - отсроченный 
долг 

мерзімі кейінге қалдырылған варрант - отсроченный 
варрант 

мерзімі кейінге қалдырылған дивиденд - отсроченный 
дивиденд 

мерзімі кейінге қалдырылған жеткізілім - 
отсроченные поставки 

мерзімі кейінге қалдырылған кəдуілгі акция - 
отсроченная обыкновенная акция 

мерзімі кейінге қалдырылған пайыз - отсроченный 
процент 
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мерзімі кейінге қалдырылған сыйлықақылы опцион 
- опцион с отсроченной премией 

мерзімі кейінге қалдырылған төлем - отсроченный 
платеж 

мерзімі кейінге қалдырылған төлемдер бойынша 
пайыздық мөлшерлеме - процентная ставка по 
отсроченным платежам 

мерзімі кейінге қалдырылған шығыс - отсроченные 
расходы 

мерзімі кейіндетілген борыш - долг отсроченный 
мерзімі кейіндетілген салық - налог отсроченный 
мерзімі кейіндетілген сауда, мəулеттік сауда - торговля 
в рассрочку 

мерзімі кейіндетілген табыс салығы - отсроченный 
подоходный налог 

мерзімі кешіктірілген төлем - платеж отсроченный, 
платеж с отсрочкой

мерзімі кешіктірілгені үшін пайыз - процент за 
просрочку 

мерзімі өткен - просроченный, с просрочкой
мерзімі өткен арнаулы салықтар - просроченные 
специальные налоги 

мерзімі өткен аударым - просроченный перевод 
мерзімі өткен банк карточкасы - просроченная 
банковская карточка 

мерзімі өткен берешек - просроченная задолженность 
мерзімі өткен берешек коэффициенті - коэффициент 
просроченной задолженности 

мерзімі өткен борыш - просроченный долг 
мерзімі өткен борыш бойынша пайыздық 
мөлшерлеме - процентная ставка по просроченному 
долгу 

мерзімі өткен борыштарды өндіріп алу жөніндегі 
мекеме - учреждение по взысканию просроченных 
долгов 

мерзімі өткен борышты жабуға жұмсалатын сақтық 
қор - резерв на покрытие просроченного долга 

мерзімі өткен вексель - просроченный вексель 
мерзімі өткен вексельдегі табыстама жазба - 
передаточная надпись на просроченном векселе 

мерзімі өткен дебиторлық берешек - просроченная 
дебиторская задолженность 

мерзімі өткен дерлік облигациялар - облигации с 
почти истекшими сроками 

мерзімі өткен жарна - взнос просроченный 
мерзімі өткен жеткізілім - поставка просроченная 
мерзімі өткен келісімшарт - просроченный контракт 
мерзімі өткен кредит - просроченный кредит 
мерзімі өткен кредиторлық берешек - просроченная 
кредиторская задолженность 

мерзімі өткен кінəрат-талап - претензия просроченная 
мерзімі өткен қарыз - просроченный заем 
мерзімі өткен құжат, кешіктірілген құжат - 
просроченный документ

мерзімі өткен лизингілік мəміле - просроченные 
лизинговые сделки 

мерзімі өткен міндеттеме сомасы - сумма 
просроченного обязательства 

мерзімі өткен несие - просроченная ссуда 
мерзімі өткен несие пайызы - процент просроченных 
ссуд 

мерзімі өткен несие шоты - счет просроченных ссуд 
мерзімі өткен опцион - опцион истекший 
мерзімі өткен пайыздар - просроченные проценты 
мерзімі өткен пайыздарды төлеу - выплата 
просроченных процентов 

мерзімі өткен пайызды өтеу - погашение просроченных 
процентов 

мерзімі өткен таза берешек - просроченная нетто-
задолженность 

мерзімі өткен төлем - просроченный платеж 
мерзімі өткен төлем құжаты - просроченный 
платежный документ 

мерзімі өткен төлем сомасы - сумма просроченного 
платежа 

мерзімі өткен төлем үшін пайыздар - проценты за 
просроченный платеж 

мерзімі өткен төлемдерді даусыз өндіріп алу - 
взыскание в бесспорном порядке просроченных 
платежей 

мерзімі өткен чек - просроченный чек 
мерзімі өткен шот - просроченный счет 
“мерзімі өтуі себепті орындалмады” - “не выполнен за 
давностью” 

мерзімі өтіп кеткен борыш, мерзімі кешіктірілген 
борыш - долг просроченный 

мерзімі өтіп кеткен кредит - кредит просроченный 
мерзімі өтіп кеткен несие - ссуда просроченная 
мерзімі өтіп кеткен пайыздар - проценты 
просроченные 

мерзімі өтіп кеткен чек - чек просроченный 
мерзімі тиянақталған депозит - депозит с 
фиксированным сроком 

мерзімі ұзартылған, мерзімі кейінге қалдырылған - 
отсроченный 

мерзімі ұзартылатын облигациялар - облигации с 
продлеваемым сроком 

мерзімі ұзартылған (мəулеттік) міндеттеме бойынша 
несиегер - кредитор по отсроченному обязательству 

мерзімі ұзартылған (ұластырылған) вексель - 
пролонгированный вексель 

мерзімі ұзартылған акция, мұрсатаналық акция, 
мəулеттік акция - отсроченная акция 

мерзімі ұзартылған бағалы қағаздар жеткізілімі, 
бағалы қағаздардың мұрсатаналық жеткізілімі - 
отсроченная поставка ценных бумаг 

мерзімі ұзартылған бір жолғы сыйлықақылы 
аннуитет - отсроченный аннуитет с единичной 
премией 

мерзімі ұзартылған жауапкершілік, мəулеттік 
жауапкершілік - ответственность отсроченная 

мерзімі ұзартылған кредит - пролонгированный кредит 
мерзімі ұзартылған несие - отсроченные ссуды, 
пролонгированные ссуды

мерзімі ұзартылған несие бойынша мөлшерлеме - 
ставка по пролонгируемой ссуде 
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мерзімі ұзартылған опцион - опцион с продленным 
сроком 

мерзімі ұзартылған пайыз - процент пролонгационный 
мерзімі ұзартылған пайыздық облигациялар - 
отсроченные процентные облигации 

мерзімі ұзартылған рента, мұрсатаналық рента - 
отсроченная рента 

мерзімі ұзартылған салық - отсроченный налог 
мерзімі ұзартылған салық салу, мəулеттік салық салу 

- налогообложение отсроченное 
мерзімі ұзартылған төлем сомасы - сумма 
отсроченного платежа 

мерзімі ұзартылған төлем, төлем мерзімінің 
ұзартылуы, мұрсатаналық төлемақы - продленный 
по сроку платеж, отсроченная плата 

мерзімі ұзартылған түсімдер - отсроченные 
поступления 

мерзімі ұзартылған шегерім - скидка отсроченная 
мерзімі ұзартылған шот - отсроченный счет 
мерзімі ұзартылған шығын - издержки отсроченные 
мерзімі ұзартылмалы тратта - тратта пролонгационная 
мерзімі шектеулі мүдде - ограниченный сроком интерес 
мерзімін кейінге қалдыру - отсрочивать 
мерзімін көрсету - указание срока 
мерзімін өткізіп алған пайыздар төлемі - платеж 
просроченных процентов 

мерзімін өткізіп алғаны үшін пайыз, кешіктірілген 
мерзім үшін пайыз - проценты за просрочку

мерзімін өткізіп алу, кешіктіру - просрочка 
мерзімін ұзарту туралы ескертпе - оговорка о 
пролонгации 

мерзімін ұзарту үшін төлемақы - плата за пролонгацию 
мерзімін ұзарту, мерзімін кейінге қалдыру, мəу лет 
беру, мұрсат беру, мұрсатана - Отсрочка, предостав-
ление отсрочки, продление срока, пролонгирование

мерзімін ұзартып төлеу, мəулеттік төлеу - плата в 
рассрочку, платить в рассрочку

мерзімін ұластыру туралы өтініш - просьба о 
пролонгации 

мерзімінде - в срок 
мерзімінде жеткізу - поставка в срок 
мерзімінде қабылдау - приемка в срок 
мерзімінде қайтарылмаған несие - не возвращенная в 
срок ссуда 

мерзімінде орындалмаған міндеттеме - невыполненное 
в срок обязательство 

мерзімінде өтелетін пайыздық арбитраж - процентный 
арбитраж с покрытием на срок 

мерзімінде өтелмеген несие - непогашенная в срок 
ссуда 

мерзімінде өтелмеген облигация - не погашенная в 
срок облигация 

мерзімінде өтелмейтін пайыздық арбитраж - 
процентный арбитраж без покрытия на срок 

мерзімінде өтелмеу - непогашение в срок 
мерзімінде өтеу - погашение в срок 
мерзімінде сатып алынбаған облигация - не 
выкупленная в срок облигация 

мерзімінде төлемеу - уплата не в срок, неуплата в срок 
мерзімінде төленбеген - неуплаченный в срок 
мерзімінде төленбеген несие - неуплаченная в срок 
ссуда 

мерзімінде төленбегені үшін өндіріп алынатын 
пайыздар - проценты, взимаемые при неуплате в срок 

мерзімінде төленген төлем - платеж в срок 
мерзімінде төленетін - оплачиваемый в срок 
мерзімінде төлеу - плата в срок, платить в срок
мерзімінде ұсыну - представление в срок 
мерзімінен бұрын - досрочно, досрочный
мерзімінен бұрын алғаны үшін айыппұл - штраф за 
досрочное изъятие 

мерзімінен бұрын алынған табыс - доход досрочный 
мерзімінен бұрын босату - освобождение досрочное 
мерзімінен бұрын жеткізу - доставка досрочная 
мерзімінен бұрын қайта қаржыландыру - досрочное 
рефинансирование 

мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
орнына шығарылған облигациялар - облигации, 
выпущенные взамен досрочно погашенных 

мерзімінен бұрын өтеу - досрочное погашение 
мерзімінен бұрын өтеу құқығы жоқ облигация - 
облигация без права досрочного погашения 

мерзімінен бұрын өтеуге жатпайтын - не подлежащий 
досрочному погашению 

мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алу - выкуп досрочный 
мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алу артықшылығы - 
привилегия досрочного выкупа 

мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алу туралы ескертпе - 
оговорка о досрочном выкупе 

мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алу шарттары - 
условия досрочного выкупа 

мерзімінен бұрын пайда болған инфляция - 
преждевременная инфляция 

мерзімінен бұрын сатып алу құқығын беретін 
артықшылықты акция - привилегированная акция с 
правом досрочного выкупа 

мерзімінен бұрын тоқтату - прекращение досрочное 
мерзімінен бұрын төлегені үшін шегерім - скидка за 
досрочную оплату 

мерзімінен бұрын төленетін төлем - досрочный платеж 
мерзімінен бұрын төлеу - плата раньше срока, платить 
раньше срока, уплатить досрочно

мерзімінен ерте пайдалану құқығы - право 
преждепользования 

мерзімінен кешіктіргені үшін қолданылатын 
ықпалшаралар - санкции за просрочку 

мерзімінен тыс жұмыс үшін қосымша төлеу - доплата 
за сверхурочную работу 

меркантилизм; пайдакүнемдік, дүниеқорлық - 
меркантилизм 

мертігу - увечье 
мета - мета 
метабасқару - метауправление 
мета-кредит, мета-несие - мета-кредит 
металл ақша - металлические деньги 
металл ақша жүйесі - металлическая денежная система 
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металл ақша стандарты - металлический денежный 
стандарт 

металл ақшамен төленетін төлем - платеж 
металлическими деньгами 

металл жалатылған шақа, планкирленген шақа, жа-
латпа шақа, жалатпа мəнет - монета планкированная 

металл мəнет - монета металлическая 
металл стандарт - металлический стандарт 
металл стандарттың күшін жою - отменять 
металлический стандарт 

металл сынамасы - проба металла 
металл шот - металлический счет 
металлизм - металлизм 
метеорология - метеорология
метраж (метрлік өлшем) - метраж 
метрикалық кітап - книга метрическая
метрикалық өлшемдер - размеры метрические 
метрикалық стандарт - стандарт метрический 
метрология - метрология
метрополитен - метрополитен
метрополия - метрополия
механикаландыру - механизация
механикаландырылған - механизированный 
механикалық көтергіш құрылғылы қоларба (қайшы 
қалыбында) - тележка с механическим подъемным 
устройством (в форме ножниц)

механикалық таразы - механические весы 
механографикалық тəсілмен əзірленген жай 
халықаралық аударым - простой международный 
перевод, составленный механографическим способом

механографикалық тəсілмен əзірленген жай 
халықаралық фотооқылымды аударым - простой 
фоточитаемый международный перевод, составленный 
механографическим способом 

механографикалық тəсілмен əзірленетін мəтінге 
арналған үстеме төлемді халықаралық аударым - 
международный перевод с наложенным платежом для 
текста, составляемого механографическим способом

меценат, жебеуші, мияткер - меценат 
мешеулік, артта қалу, кешігу - отставание
мидл-офис - мидл-офис 
микологиялық зерттеу - обследование микологическое
микро… - микро... 
микрокредит беру, кішігірім несиелендіру, кішігірім 
кредит беру - микрокредитование 

микрокредит ұйымы, кішігірім несиелендіру ұйымы 
- микрокредитная организация (МКО) 

микромаркетинг, кішігірім маркетинг, шағын 
маркетинг - микромаркетинг 

микрон - микрон
микроорганизм - микроорганизм
микропроцессорлы карточка - карточка с 
микропроцессором 

микрофильм - микрофильм
микрофильм сыйымдылығы - емкость микрофильма
микрофон - микрофон 
микроэкономика, кішігірім экономика - 
микроэкономика 

микроэкономикалық үлгі - модель 
микроэкономическая 

микроэкономикалық үлгілер, кішігірім 
экономикалық үлгілер - микроэкономические модели 

микроэлектронды-есептеу машинасы - микроЭВМ 
микс-қор - микс-фонд 
микс маркетинг - микс маркетинг 
милль - милль 
минерал - минерал
миниатюра - миниатюра
миниатюралық - миниатюрный
мини-бюджет, кішігірім бюджет - мини-бюджет 
минимакс - минимакс 
минимакс қағидаты - принцип минимакса 
минимакстік облигация - минимаксная облигация 
минимум, ең аз сан, ең аз шама, ең аз мөлшер, ең аз 
шек, ең төмен деңгей - минимум 

министр, уəзір, нəзір - министр 
министрдің қоры - фонд министра 
министрдің міндетін атқарушы - исполняющий 
обязанности министра 

министрлер кабинеті - кабинет министров 
министрлік - министерство
министрлік қызметкері - работник министерства 
министрлік нұсқаулықтары - инструкции 
министерские 

минус, алу (-) - минус 
минус-тик - минус-тик 
мирасқор - преемник 
миссия, маңызды міндет - миссия
митинг - митинг
модификация, түрлендіру, түр өзгертушілік, түрленім, 
сəндендіру - модификация 

модуль - модуль
мойнына ақша міну - начет денежный 
мойнына мінгізу, мойынға жазу, шығынды мойнына 
салу, ұстап қалу - начет 

мойынға алмаушылық, қасарысу - отпирательство 
мойындалған кінəрат-талап - претензия признанная 
мойындалған талап - признанное требование 
мойындау, тану - признание 
мол ақы төленетін - высокооплачиваемый 
мол табысты қызмет, табысы мол қызмет - 
высокодоходная деятельность 

молдық, артық, артықтық, артылу, артылып қалу - 
избыток, избыточность

молшылық қоғамы теориясы - теория общества 
изобилия 

молшылық, береке - достаток, обилие, изобилие
молшылық, молшылықта - в изобилии 
молыққан нарық - насыщенный рынок 
молықпаған нарық - рынок ненасыщенный 
молықпайтын - ненасыщаемый 
монархия - монархия
монетарий жиыны - масса монетарий 
монетарлық ереже, мəнетшілдік ереже - правило 
монетарное 

монетарлық тепе-теңдік - паритет монетарный 
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монетарлық экономика - экономика монетарная 
монетизациялау, мəнеттендіру - монетизация 
монитарлық жүйе - монитарная система 
монитор - монитор 
мониторинг - мониторинг 
мониторингіні жүзеге асыру - осуществление 
мониторинга 

монобанк жүйесі, дара банк жүйесі - монобанковская 
система 

монобанк, дара банк - монобанк 
монограмма (бірнеше əріпті біріктіріп жазу) - 
монограмма 

монография - монография
монометалдық ақша жүйесі - монометаллическая 
денежная система 

монометаллизм, жалқы металлизм - монометаллизм 
монометалшы - монометаллист 
монополист, алпауыт - монополист 
монополистік əрекет - монополистические действия 
монополистік баға белгілеу - ценообразование 
монополистическое 

монополистік бəсеке - монополистическая конкуренция 
монополистік бəсеке нарығы - рынок 
монополистической конкуренции 

монополистік бəсеке шығыны - издержки 
монополистической конкуренции

монополистік капитал - монополистический капитал 
монополистік келісім - монополистическое соглашение 
монополистік қызмет - монополистическая 
деятельность 

монополистік нарық - монополистический рынок 
монополистік олигархия - олигархия монополистическая 
монополистік пайда - монополистическая прибыль 
монополистік стратегия - стратегия монополистическая 
монополия - монополия 
монополия құқықтары мен артықшылықтарына 
салынатын салық - налог на монопольные права и 
привилегии 

монополия орнату - установление монополии 
монополияға ие болу - обладание монополией 
монополияға қарсы - антимонопольный
монополияға қарсы заңнама - антимонопольное 
законодательство

монополияға қарсы комитет - антимонопольный 
комитет

монополияға қарсы реттеу - регулирование 
антимонопольное 

монополияға қарсы саясат - политика 
антимонопольная 

монополияландырылған нарық - рынок 
монополизированный 

монополиялық баға, өктем баға - монопольная цена 
монополиялық банк - монопольный банк 
монополиялық жайғасым - позиция монопольная 
монополиялық жоғары баға, өктем жоғары баға - 
монопольно высокая цена 

монополиялық жоғары пайда - монопольно высокая 
прибыль 

монополиялық құқық - монопольное право 
монополиялық өкілдік - представительство 
монопольное 

монополиялық пайда - монопольная прибыль 
монополиялық рента - монопольная рента 
монополиялық сауда - торговля монопольная 
монополиялық төмен баға - монопольно низкая 

(низшая) цена 
монополиялық үстеме - надбавка монопольная 
монополиялық үстеме пайда - монопольная 
сверхприбыль 

монополияны ұстап тұру - удержка монополии 
монопсония - монопсония 
мораторий белгілеу - установление моратория 
мораторий енгізу - введение моратория 
мораторий жариялау, тоқтам жариялау - объявление 
моратория 

мораторий, бəсеңдету, кейінге қалдыру, тоқтатып 
тастау, тоқтам салу - мораторий 

мораторийге қосылу - присоединение к мораторию 
мораторийді жою - отмена моратория 
мораторийді сақтау - соблюдение моратория 
мортификация, тозып істен шығу деңгейі - 
мортификация 

моторландырылған жеткізілім пошташысы - 
почтальон моторизованной доставки

мөлдір терезелі хатқалта - конверт с прозрачным окном
мөлшер туралы келісім, норма туралы келісім - 
соглашение о нормах 

мөлшер, өлшем, көлем, шама, мысқал - размер, доза
мөлшерде - в размере 
мөлшерден ауытқу - отклонение количественное 
мөлшерден тыс пайда - сверхнормальная прибыль 
мөлшерлеме - ставка 
мөлшерлеме бойынша - по ставке 
мөлшерлеме құрылымы - структура ставок 
мөлшерлеме өлшемі - размер ставки 
мөлшерлеме төлқұжаты - паспорт ставок 
мөлшерлеме туралы келісім - соглашение о ставках 
мөлшерлемеден шегерім - скидка со ставок 
мөлшерлемелер арасындағы ресми айырма - 
официальная разница между ставками 

мөлшерлемелер деңгейі - уровень ставок 
мөлшерлемелер шəкілі - шкала ставок 
мөлшерлемелерді есептеу - расчет ставок 
мөлшерлемелерді қайта қарау - пересмотр ставки 
мөлшерлемені құлдырауы кезінде тиянақтау - 
фиксация ставки при ее падении 

мөлшерлемені төмендету - снижение ставки 
мөлшерлеменің ең төмен деңгейі - минимальный 
уровень ставок 

мөлшерлеменің көтерілуі - повышение ставки 
мөлшерлемесі ауытқымалы кредит - кредит с 
плавающей ставкой 

мөлшерлемесі құбылмалы айырбас - своп с 
плавающей ставкой 

мөлшерлемесі құбылмалы бағалы қағаз - ценная 
бумага с плавающей ставкой 
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мөлшерлемесі құбылмалы ипотека - ипотека с 
плавающей ставкой 

мөлшерлемесі құбылмалы ипотекалық кредит - 
ипотечный кредит с плавающей ставкой 

мөлшерлемесі құбылмалы несие - ссуда с плавающей 
ставкой 

мөлшерлемесі құбылмалы облигациялар - облигации 
с плавающей ставкой 

мөлшерлемесі құбылмалы сатылы своп (айырбас) - 
ступенчатый своп с плавающей ставкой 

мөлшерлемесі құбылмалы сертификат - сертификат с 
плавающей ставкой 

мөлшерлемесі сараланған салық - налог с 
дифференцированной ставкой 

мөлшерлемесі тиянақталған қарыз - заем с 
фиксированной ставкой 

мөлшерлемесі тиянақталған несие - ссуда с 
фиксированной ставкой 

мөлшерлемесі тиянақталған облигациядан алынған 
пайда - прибыль от облигации с фиксированной 
ставкой 

мөлшерлемесі шектен тыс көтеріңкі - с чрезмерно 
завышенной ставкой 

мөлшерлес - соразмерно 
мөлшерлеуіш - дозатор
мөлшерлік жоғарғы шек - потолок количественный 
мөлшері бойынша - по размеру 
мөлшерін арттыру, санын көбейту - увеличение 
количества 

мөр басу - накладка печати, накладывание печати, 
наложение печати, поставить печать, ставить печать

мөр басылған құжат, мөрлі құжат - документ за 
печатью 

мөр бедері - оттиск печати
мөр; баспасөз; белгі - печать
мөрқалып - штемпель 
мөрқалып басу - штемпелевание 
мөрқалып басылған бандерольдік таспа - 
заштемпелеванная бандерольная лента

мөрқалып қою - поставка штемпеля 
мөрқалып соғу - заштемпелевать
мөрқалып соғу сапасы - качество штемпелевания
мөрқалып төсеніші - подушка штемпельная
мөрқалыптар жиынтығы - набор штампов 
мөрқалыптау - проштемпелевать
мөрқалыптау аймағы - зона штемпелевания
мөрқалыпты бланк - бланк штемпельный 
мөрқалыптың бұдырлы бедері - рельефный оттиск 
штемпеля

мөрлеп бекіту - опечатывание
мөрлеп бекітілетін шкаф - шкаф опечатаемый
мөрлі қап, баспасөз салынған қап - мешок с печатью
мөрмен куəландыру - скрепление печатью 
мөрмен куəландырылған құжат - документ заверенный 
печатью 

мөрмен растау - заверение печатью 
мөртану, таңбатану - сфрагистика
мөртаңба басу - поставка штампа 

мөртаңба, мөртабан - штамп 
мөртаңбалық белгі, мөртаңба белгісі - знак гербовый 
мөртаңбамен растау - заверение штампом 
мультивалюталы несие, көп валюталы несие - 
мультивалютная ссуда 

мультивалюталық бағалы қағаздар - мультивалютные 
ценные бумаги 

мультивалюталық есеп айырысу шоты, көп 
валюталық есеп айырысу - мультивалютный 
расчетный счет 

мультивалюталық ескертпе, көп валюталық 
ескертпе - мультивалютная оговорка 

мультивалюталық салым - вклад мультивалютный 
мультивалюталық шот - счет мультивалютный 
мультипликатор - мультипликатор 
мультипликатор нəтижесі - эффект мультипликатора 
мультипликатор үлгісі - модель мультипликатора 
муниципалдар - муниципалы 
муниципалдық бағалы қағаздар - муниципальные 
ценные бумаги 

муниципалдық банк - муниципальный банк 
муниципалдық берешекті қайта құрылымдау - 
реструктуризация муниципальной задолженности 

муниципалдық билеттер - муниципальные билеты 
муниципалдық борышкерлік міндеттеме - 
муниципальное долговое обязательство 

муниципалдық жинақ банктері - муниципальные 
сберегательные банки 

муниципалдық жинақ кассасы - муниципальная 
сберегательная касса 

муниципалдық қаржы - муниципальные финансы 
муниципалдық меншік - муниципальная собственность 
муниципалдық облигация - муниципальная облигация 
муниципалдық облигацияларды сақтандыру - 
страхование муниципальных облигаций 

муниципалдық облигациялық қарыз - 
муниципальный облигационный заем 

муниципалдық облигациялық қор - муниципальный 
облигационный фонд 

муниципалдық органдар - муниципальные органы 
муниципалдық салық - муниципальный налог 
муниципалитет - муниципалитет
муниципалитеттердің облигациялары - облигации 
муниципалитетов 

мұғалімдер бөлмесі - учительская 
мұқабалау, қатырмалау - картонирование
мұқалмайтын - несгибаемый 
мұқамдарға топтастыру парақшасы, мұқамын 
ажырату парақшасы - листок-расшифровка 

мұқамдаушы, шифрлаушы - шифратор, шифровальщик
мұқамды ажыратушы, шартбелгіні ашушы, шифр 
айырушы - расшифровщик 

мұқамын ажырату - расшифровка
мұқият салыстыру, салыстырып тексеру - выверка 
мұқият тексерме - углубленный досмотр 
мұқтаждарды қанағаттандыру - удовлетворение нужд 
мұқтаждық - нужда
мұқтаждық көру - терпеть лишения



341 МҰРАҒАТТЫҚ

мұнай айыратын, мұнай айдайтын - нефтеперегонный 
мұнай ақшасы - нефтяные деньги 
мұнай ақшасын қайта бөлу - рециклирование 
нефтяных денег 

мұнай валютасы - нефтевалюта 
мұнай доллары - нефтедоллары / нефтяные доллары 
мұнай өнімдері - нефтепродукты 
мұнай өңдейтін - нефтеперерабатывающий 
мұнайлы - нефтеносный 
мұра - наследие, наследство
мұра алу; мұрагерлік - получить наследство 
мұра бойынша алынған жер меншігі - земельная 
собственность, полученная по наследству 

мұра қалдыру - оставить наследство 
мұра мен сыйға тартулардан алынатын салық - налог 
с наследства и дарений 

мұра мүлік - имущество наследственное
мұра салығы - налог на наследство 
мұрагер - наследник 
мұрагерлік баж - наследственные пошлины 
мұрагерлік бойынша ауысу - переход по наследству 
мұрагерлік құқық - право наследства 
мұрагерлік, мирас - наследство 
мұрагерліктегі үлес - доля в наследстве 
мұраға қалдырылатын жылжымайтын мүлік - 
недвижимое наследуемое имущество 

мұрағат - архив
мұрағат анықтамалығының тұрпаты - тип архивного 
справочника

мұрағат аралық анықтамалық - справочник 
межархивный 

мұрағат бейіні - профиль архива
мұрағат дəрежесі - ранг архива 
мұрағат қоймаларының толу дəрежесі - степень 
загруженности архивохранилища

мұрағат қоймасы - архивохранилище
мұрағат қоймасының сыйымдылығы -  емкость 
архивохранилища

мұрағат қорларының жолнұқасы - путеводитель по 
фондам архива

мұрағат қорларының тізімі - список фондов архива 
мұрағат қорын толықтыру - пополнение архивного 
фонда

мұрағат қорының санаты - категория архивного   
фонда

мұрағат құжаттарын есепке алу - учет архивных 
документов

мұрағат құжаттарын жан-жақты жəне кешенді 
зерттеу қағидасы - принцип всесторонности и 
комплексности в изучении архивных документов 

мұрағат құжаттарын құқықтық қорғау - правовая 
защита архивных документов

мұрағат құжаттарының кешені - комплекс архивных 
документов

мұрағат құжаттарының орталықтандырылған есебі - 
централизованный учет архивных документов 

мұрағат құжатының ескіруі - старение архивного 
документа

мұрағат мұқамдарының аударма кестесі - переводная 
таблица архивных шифров 

мұрағат тектоникасы - тектоника архива 
мұрағат төлқұжаты - паспорт архива
мұрағат тұрпаты - тип архива
мұрағат ісін орталықтандыру - централизация 
архивного дела 

мұрағат-мұражай - архив-музей
мұрағаттану - архивоведение
мұрағаттану əдіснамасы - методология архивоведения
мұрағаттану эвристикасы - эвристика   
архивоведческая

мұрағаттанудағы жалпы ғылыми тəсіл - общенаучный 
подход в архивоведении

мұрағаттанудағы жүйелік көзқарас - системный 
подход в архивоведении

мұрағаттанудағы тарихилық қағида - принцип 
историзма в архивоведении 

мұрағаттанушы - архивовед
мұрағатты толықтыру - комплектование архива 
мұрағаттық анықтама - справка архивная 
мұрағаттық анықтама бюросы - архивное справочное 
бюро 

мұрағаттық анықтамалық - справочник архивный 
мұрағаттық əдеп - этика архивная 
мұрағаттық дереккөз - источник архивный 
мұрағаттық есептік құжаттары - учетные документы 
архива 

мұрағаттық жапсырма - ярлык архивный 
мұрағаттық заңнама - законодательство архивное
мұрағаттық заттаңба - этикетка архивная 
мұрағаттық каталог - архивный каталог 
мұрағаттық көшірме - копия архивная
мұрағаттық қойма - хранилище архивное 
мұрағаттық қор - фонд архивный
мұрағаттық қор парағы - лист архивного фонда
мұрағаттық қорап - коробка архивная 
мұрағаттық қорға шолу - обзор архивного фонда 
мұрағаттық қордың біртұтастығы - недробимость 
архивного фонда 

мұрағаттық қордың сабақтастығы - преемственность 
архивного фонда 

мұрағаттық құжат - документ архивный 
мұрағаттық құжаттар есебін біріктіру - интеграция 
учета архивных документов 

мұрағаттық құжаттар жинағы - сборник архивных 
документов

мұрағаттық құжаттар көрмесі - выставка архивных 
документов

мұрағаттық құжаттарға қол жеткізу - доступ к 
архивным документам

мұрағаттық құжаттарға шолу - обзор архивных 
документов 

мұрағаттық құжаттарды есепке алу бірлігі - единица 
учета архивных документов

мұрағаттық құжаттарды құпия сақтаудын шек 
қойылған мерзімі - ограничительный срок секретного 
хранения архивных документов 
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мұрағаттық құжаттарды пайдалану жиілігі - частота 
обращения к архивным документам

мұрағаттық құжаттарды пайдалану қарқындылығы 
- интенсивность пользования архивными   
документами 

мұрағаттық құжаттарды пайдалануды ұйымдастыру 
- организация использования архивных документов

мұрағаттық құжаттарды сақтау бірлігі - единица 
хранения архивных документов

мұрағаттық құжаттарды тақырып бойынша іздеп 
табу - тематическое выявление архивных документов 

мұрағаттық құқық - право архивное
мұрағаттық қызмет - служба архивная 
мұрағаттық материал жинау - сбор архивных 
материалов 

мұрағаттық мөртабан - штамп архивный
мұрағаттық мұқамдарды қойып шығу - простановка 
архивных шифров

мұрағаттық мұра - наследие архивное 
мұрағаттық олжа (жаңалық) - находка архивная
мұрағаттық статистика - статистика архивная
мұрағаттық терминология - терминология архивная
мұрағаттық технология - технология архивная
мұрағаттық топтама - коллекция архивная 
мұрағаттық тізімдеме - архивная опись 
мұрағаттық үзінді - выписка архивная
мұрағаттық шифр - шифр архивный
мұрағаттық іс - архивное дело 
мұрағатшы - архивист
мұрағатшылар қоғамы - общество архивистов
мұрадан айыру - лишение наследства 
мұрадан алынатын салық - налог с наследства 
мұражай - музей
мұражайтану - музееведение 
мұраланатын материалдық мүлік - наследуемое 
материальное имущество 

мұраланған борыш - долг унаследованный 
мұралану бойынша табыстау - передача по наследству 
мұралану жəне сыйға тарту тəртібімен ауысатын 
мүлікке салынатын салық - налог на имущество, 
переходящее в порядке наследования и дарения 

мұралану құқығы бойынша мемлекетке өткен мүлік 
- имущество, перешедшее по праву наследования к 
государству 

мұралану құқығы бойынша мемлекетке өткен 
мүлікті бағалау - оценка имущества, перешедшего по 
праву наследования к государству 

мұралану құқығы, мұрагерлік құқық - право 
наследственное 

мұралану тəртібі - порядок наследования 
мұралану тəртібімен табысталатын мүліктен 
алынатын салық - налог с имущества, переходящего 
в порядке наследования 

мұралану туралы заңдар - законы о наследовании 
мұралану, мұраға алу - наследование 
мұралануға құқық, мұрагерлікке құқық - право на 
наследование 

мұраланудан бас тарту - отказ от наследования 

мұраны басқарушыны тағайындау туралы куəлік 
- свидетельство о назначении управляющего 
наследством 

мұрат - идеал
мұсылман құқығы - мусульманское право 
мұхиттың арғы жағындағы елдер - страны заокеанские 
мүгедек - инвалид
мүгедектер үйі, мүсəпірхана - дом инвалидов 
мүгедектерге көмек қоры - фонд помощи инвалидам 
мүгедектік - инвалидность
мүдде - интерес 
мүдде білдіру - выражение интереса, представление 
интереса

мүдде бірлігі - единство интересов
мүдде, арман - чаяние 
мүдделер аясы - сфера интересов 
мүдделер қорғалатын - с защитой интересов 
мүдделер үшін - в интересах 
мүдделерге қарама-қайшы келу - противоречие 
интересам 

мүдделерге қысым жасау, мүдделерге нұқсан келтіру 
- ущемление интересов 

мүдделерге сай келу - отвечать интересам 
мүдделерді біріктіру - объединение интересов 
мүдделерді ескеру - учитывание интересов 
мүдделерді қорғау - защита интересов 
мүдделерді сақтау - соблюдение интересов 
мүдделердің қақтығысуы, мүдделер қақтығысы - 
столкновение интересов 

мүдделердің қосылуы - слияние интересов
мүдделерін қорғап қалу - отстаивание интересов 
мүдделі - заинтересованный 
мүдделі андеррайтинг клиенттерінің ықылас 
білдіруі - проявление заинтересованных клиентов 
андеррайтинга 

мүдделі келермен - посетитель заинтересованный 
мүдделі сатып алушы - покупатель заинтересованный 
мүдделі тараптар - заинтересованные стороны
мүдделі тұлға - заинтересованное лицо 
мүдделілік, қызығушылық, ынталылық - 
заинтересованность 

мүддені қозғау - возбуждение интереса 
мүдденің көрініс табуы - проявление интереса 
мүддесіне сенімгерлік меншік жүзеге асырылатын 
тұлға - лицо, в чьих интересах осуществляется 
доверительная собственность 

мүкəммал тізімдемесі - ведомость инвентарная 
мүкəммалдық бағалау, түгендемелік бағалау - оценка 
инвентарная 

мүлкі борыш үшін ұсталған тұлға - лицо, имущество 
которого удержано за долги 

мүлік аукционы - имущественный аукцион 
мүлік ауыртпалығы - обременение имущества 
мүлік есебі - учет имущества 
мүлік жалдау - наем квартиры 
мүлік кепілі, мүлікті кепілге салу - залог имущества 
мүлік кепілімен берілетін қарыз - заем под залог 
имущества 
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мүлік кепіліне ақша алушы - получатель денег под 
залог имущества 

мүлік қозғалысына салынатын салық - налог на 
движение имущества 

мүлік құнын бағалау - оценка стоимости имущества 
мүлік құнын қайта бағалау - переоценка стоимости 
имущества 

мүлік мағлұмдамасы - декларация имущественная 
мүлік менеджментінің шоты - счет имущественного 
менеджмента 

мүлік салығы - налог на имущество, имущественный 
налог, поимущественный налог 

мүлік салығы бойынша салық базасы - налоговая база 
по налогу на имущество 

мүлік салығын есептеу тəртібі - порядок исчисления 
налога на имущество 

мүлік салығын төлеу тəртібі - порядок уплаты налога 
на имущество 

мүлік салығын төлеуші - плательщик налога на 
имущество 

мүлік теңсіздігі - неравенство имущественное 
мүлік тізбесі - перечень имущества 
мүлік үлесі - доля имущества 
мүлік шоты - счет за имущество, счет имущества
мүлік, дəулет - имущество 
мүлікке деген құқықтан бас тарту - отказ от права на 
имущество 

мүлікке деген меншік құқығынан айыру - лишение 
права собственности на имущество 

мүлікке кепілзаттық құқық - залоговые права на 
имущество 

мүлікке құқық - право на имущество 
мүлікке құқықты табыстау - передача права на 
имущество 

мүлікке өкім жүргізу жоспары - план распоряжения 
имуществом 

мүлікке тыйым салу - наложение ареста на имущество, 
опечатывание имущества

мүлікке тыйым салу құқығы бар тұлға - лицо, 
имеющее право наложить арест на имущество 

мүлікке тыйым салу туралы сот бұйрығы - судебный 
приказ о наложении ареста на имущество 

мүлікке тыйым салу, мүлікті тұтқындау - арест 
имущества 

мүлікке тыйым салудан босату, мүлікті тұтқындаудан 
босату - освобождение от наложения ареста на 
имущество 

мүлікке шектелмеген құқық - неограниченное право 
на имущество 

мүлікпен қамсыздандыру, мүлікпен қамтамасыз ету - 
имущественное обеспечение 

мүліктей пайда - имущественная прибыль 
мүліктену, үй жабдығы - обзаведение
мүлікті айлакерлікпен табыстау - мошенническая 
передача имущества 

мүлікті бағалау - оценка имущества 
мүлікті бағалау сақтық қоры - резерв оценки 
имущества 

мүлікті басқару - управление имуществом 
мүлікті басқару бойынша қызметтер көрсету - услуги 
по управлению имуществом 

мүлікті борыш төленгенге дейін ұстап тұру - удержка 
имущества до уплаты долга 

мүлікті борыш үшін сату - продажа имущества за долги 
мүлікті бөлу - распределение имущества 
мүлікті бөлісу - раздел имущества, разделение 
имущественное

мүлікті жаппай сату - распродажа имущества 
мүлікті жария ету, мүлікті заңдастыру - легализация 
имущества 

мүлікті жою, мүлікті тарату - ликвидация имущества 
мүлікті заңсыз ұстап қалу - противоправное удержание 
имущества 

мүлікті иеліктен айыру, мүліктен шеттету - 
отчуждение имущества 

мүлікті иеліктен айыруға шектеулер - ограничения на 
отчуждение имущества 

мүлікті иемдену - присвоение имущества 
мүлікті кепілге салу - заклад имущества, закладывать 
имущество, заложить имущество

мүлікті кепілге салып қарыз алу кезінде қосымша 
табыс табуға құқық - право на дополнительный 
доход при займе под залог имущества 

мүлікті кепілдікпен қамтамасыз етуге табыстау - 
передача имущества в обеспечение 

мүлікті кіріске алу - оприходование имущества 
мүлікті қайта бағалау - переоценка имущества 
мүлікті қайта сақтандыру - перестрахование 
имущества, перестраховка имущества

мүлікті мемлекет меншігіне алу - национализация 
имущества

мүлікті меншіктенуші - собственник имущества 
мүлікті мұра бойынша табыстауға салынатын салық 

- налог на передачу имущества по наследству 
мүлікті негізгі капитал түрінде сатып алу - 
приобретение имущества в виде основного капитала 

мүлікті өмірлік иелену құқығы - право пожизненного 
владения имуществом 

мүлікті пайдалану құқығы - право пользования 
имуществом 

мүлікті сақтандыру - страхование имущества 
(имущественное) 

мүлікті сақтандыру объектілерінің есебі - учет 
объектов имущественного страхования 

мүлікті сақтандыру шарты - договор имущественного 
страхования 

мүлікті сенімгерлікпен басқару - доверительное 
управление имущества 

мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты - договор 
доверительного управления имуществом 

мүлікті сенімгерлікпен басқаруға табыстау - передача 
имущества в доверительное управление 

мүлікті сырттай басқару - внешнее управление 
имуществом 

мүлікті табыстау - передача имущества 
мүлікті тəркілеу - конфискация имущества
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мүлікті түгендеу - инвентаризация имущества 
мүлікті уақытша сақтауға табыстау - передача 
имущества на временное хранение 

мүлікті ұрлау - похищение имущества 
мүлікті ысырап ету - растрата имуществ 
мүліктік жағдай - положение имущественное 
мүліктік жарнаның мөлшері - размер имущественных 
взносов 

мүліктік жауапкершілік - имущественная 
ответственность

мүліктік жауапкершілікті сақтандыру - страхование 
имущественной ответственности 

мүліктік жекешелендіру сертификаты - 
имущественный приватизационный сертификат 

мүліктік зиян - имущественный ущерб 
мүліктік зиян келтіру - причинение имущественного 
ущерба 

мүліктік инвестиция - инвестиции имущественные 
мүліктік қамтамасыз ету - обеспечение имущественное 
мүліктік қарым-қатынас - отношения имущественные 
мүліктік құқық - право имущественное 
мүліктік құқықтарды табыстауға салынатын салық - 
налог на передачу имущественных прав 

мүліктік құндылықтар - ценности имущественные 
мүліктік құндылықтарды сақтау - хранение 
имущественных ценностей 

мүліктік қылмыс - преступление имущественное 
мүліктік меншік нысаны - форма имущественной 
собственности 

мүліктік өтем, мүліктік өтеу - имущественное 
покрытие

мүліктік салым - вклад имущественный 
мүліктік тəуекел - имущественный риск 
мүліктік ценз, мүліктік шектелім - имущественный 
ценз 

мүліктің жалпы құны - общая стоимость имущества 
мүліктің жетімсіздігі - недостаток имущества 
мүліктің жоғалуы; мүліктің шығасыға ұшырауы - 
утрата имущества 

мүліктің кездейсоқ опат болу қатері - риск случайной 
гибели имущества 

мүліктің кем шығуы - недостача имущества 
мүліктің кері өтуі құқығы - право на обратный переход 
имущества 

мүліктің нарықтық құны - рыночная стоимость 
имущества 

мүліктің таза бағасы - чистая цена имущества 
мүліктің таза құны - чистая стоимость имущества 
мүмкіндік беру - предоставление возможности 
мүмкіндіктерді қарастыру - изыскать возможности
мүмкіндіктері болмау - неимение шансов 
мүмкіндікті, ықтимал - виртуальный 
мүмкіндікті ағаттық, жол беруге болатын ағаттық - 
допустимая погрешность

мүмкіндікті анықтау - выявление возможности 
мүмкіндікті зерде - виртуальная память 
мүмкіндікті қапы жіберу - упущение возможности 
мүмкіндікті растау - подтверждение возможности 

мүмкіндікті экономика - виртуальная экономика 
мүше - член 
мүше банк - членский банк 
мүше елдер - страны-члены 
мүше емес, беймүше - нечлен 
мүшелер саны - число членов 
мүшелерді ауыстыру - ротация членов 
мүшелтой, мерейтой - юбилей 
мүшелік - членство 
мүшелік жарна - членский взнос 
мүшелік жарна төлеу - плата членского взноса 
мүшелік жарнаны төлеу - уплата членских взносов 
мүшелік кітапша - членская книжка 
мүшелікке кіру жарнасы - вступительный взнос 
мүшелікке қабылдау - принятие в члены 
мүшелікке қабылдау туралы арыз - заявление о 
приеме в члены 

мүшелікке қабылдау туралы арыз беру - подача 
заявления о приеме в члены 

мүшелікке қабылдау туралы өтініш - просьба о 
принятии в члены 

мүшелікті шектеу - ограничение членства 
мүшеліктің тоқтатылуы - прекращение членства 
мүшкіл жағдайдағы қаржы жүйесі - финансовая 
система, находящаяся в бедственном положении 

мызғымас - нерушимый 
мыс мəнет, бақыр тиын - медная монета 
мінəжат ақша - деньги сакральные 
мінбер, трибуна - трибуна
міндет жүктеу - возложение обязанности 
міндет, міндеттілік - обязанность, задача
міндеттейтін қойылған қол - обязывающая подпись 
міндеттеме - обязательство 
міндеттеме алу - взятие обязательства 
міндеттеме беру - дать обязательство 
міндеттеме бойынша құқықтарды табыстау - 
передача прав по обязательству 

міндеттеме бойынша төленбеген төлем - неплатеж по 
обязательству 

міндеттеме бойынша төлеу - уплатить по обязательству 
міндеттеме жүктеу - наложение обязательства 
міндеттеме күшінің қолданылу кезеңі - период 
действия обязательства 

міндеттеме қабылдау - принимать обязательство 
міндеттеме нысанында - в форме обязательства 
міндеттеме үшін төлемақы - плата за обязательство 
міндеттеме үшін төленетін комиссия - комиссия за 
обязательство 

міндеттеме хеджі - хедж обязательства 
міндеттемеден босату туралы ескертпе - оговорка об 
освобождении от обязательства 

міндеттемелер - обязательства 
міндеттемелер бойынша жауапкершілік тəуекелі - 
риск ответственности по обязательствам 

міндеттемелер бойынша төлемақы - плата по 
обязательствам 

міндеттемелер бойынша төлемақы төлеуге 
жұмсалатын сақтық қор - резерв на выплаты по 
обязательствам 
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міндеттемелер бойынша төлеу - платить по 
обязательствам, уплата по обязательствам

міндеттемелер есебі - учет обязательств 
міндеттемелер есебінің кітабы - книга учета 
обязательств 

міндеттемелер жиыны - итого обязательства 
міндеттемелер коэффициенті - коэффициент 
обязательства 

міндеттемелер қабылдау - принятие обязательств 
міндеттемелер шоты - счет обязательств 
міндеттемелерден бас тарту - отказ от обязательств 
міндеттемелерден босату - освобождать от обязательств, 
освобождение от обязательств

міндеттемелерден тыс қамтамасыз ету - 
сверхобеспечение обязательств 

міндеттемелерді айырбастау - обмен обязательствами 
міндеттемелерді əртараптандыру - диверсификация 
обязательств 

міндеттемелерді басқару - управление обязательствами 
міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілік - 
ответственность за нарушение обязательств 

міндеттемелерді есепке алу - зачет обязательств 
міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін кіріс - 
доходы от списания обязательств 

міндеттемелерді құжаттау - документирование 
обязательств 

міндеттемелерді мойындау - признание обязательств 
міндеттемелерді орындамау - несоблюдение 
обязательств 

міндеттемелерді орындау - исполнение обязательств 
міндеттемелерді орындау жөніндегі талаптар - 
требования по выполнению обязательств 

міндеттемелерді орындау үшін жеңілдікті кезең - 
льготный период для исполнения обязательств 

міндеттемелерді орындаудан бас тарту - отказ от 
выполнения обязательств 

міндеттемелерді орындаудан жалтару - уклонение от 
выполнения обязательств 

міндеттемелерді өзара есепке алу - взаимозачет 
обязательств 

міндеттемелерді өтеу - покрытие обязательств 
міндеттемелерді растау - подтверждение обязательств 
міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін 
жауапкершілік - ответственность за ненадлежащее 
исполнение обязательств 

міндеттемелердің бірдейлігі - солидарность 
обязательств 

міндеттемелердің жалпы сомасы - общая сумма 
обязательств 

міндеттемелердің құнсыздануы - обесценение 
обязательств 

міндеттемелердің орындалмау қатері - риск 
невыполнения обязательств 

міндеттемелердің орындалмауы салдарынан 
келтірілген зиян - ущерб вследствие неисполнения 
обязательств 

міндеттемелердің орындалмауы, міндеттемелерді 
орындамау - невыполнение обязательств 

міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету - 
обеспечение исполнения обязательств 

міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тəсілі 
- способ обеспечения исполнения обязательств 

міндеттемелердің өтелуін бақылау - контроль над 
погашением обязательств 

міндеттемелердің сақталуы - соблюдение обязательств 
міндеттемелердің тоқтатылуы - прекращение 
обязательств 

міндеттемелік құқық - обязательственное право 
міндеттемелік хат - письмо обязательственное 
міндеттемені (міндеттемелерді) орындау - выполнение 
обязательств(а) 

міндеттемені ауыстыру - замена обязательства 
міндеттемені қосымша қамсыздандыру - 
дополнительное обеспечение обязательства 

міндеттемені орындамау - неисполнение обязательства 
міндеттемені орындау мерзімі - срок выполнения 
обязательства, срок исполнения обязательства

міндеттемені орындаудың мүмкін еместігі - 
невозможность исполнить обязательство 

міндеттемені өтеу (жабу) - погасить обязательство, 
покрывать обязательства

міндеттемені төлеу - оплачивать обязательство 
міндеттеменің бұзылуы - нарушение обязательства 
міндеттеме-өтініш - заявление-обязательство
міндеттемесіз ұсыныс - предложение без обязательства 
міндеттеме-хат - письмо-обязательство 
міндеттер тізбесі - перечень обязанностей 
міндеттерден жалтару - уклонение от задач 
міндеттерден шеттету - отстранение от обязанностей 
міндеттерді бөлу - распределение обязанностей 
міндеттерді орындамау - невыполнение обязанностей 
міндеттерді орындау - выполнение обязанностей 
міндеттерді орындаудағы салдыр-салақтық - 
небрежность при исполнении обязанностей 

міндеттерді табыстау - передача обязанности 
міндеттеу, міндет жүктеу - вменение в обязанность 
міндеттеуші - обязывающий 
міндеттеушілік, жүктеу - вменение 
міндетті - обязательный 
міндетті аудит - обязательный аудит 
міндетті əлеуметтік сақтандыру - обязательное 
социальное страхование 

міндетті əскери қызмет - действительная военная 
служба

міндетті дана - обязательный экземпляр 
міндетті депозит - обязательный депозит 
міндетті деректемелер - обязательные реквизиты 
міндетті емес жайғасым - позиция необязательная 
міндетті ең төмен қалдық - обязательный 
минимальный остаток 

міндетті жарна - обязательный взнос 
міндетті жеткізілім - поставки обязательные 
міндетті зейнетақы жарналары - обязательные 
пенсионные взносы 

міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі - 
ставка обязательных пенсионных взносов 
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міндетті келісу, міндетті түрде келісу - обязательное 
согласование 

міндетті қайта сақтандыру - перестрахование 
обязательное 

міндетті қарар - резолюция обязательная 
міндетті қаулы - обязательное постановление 
міндетті қызметақылық сақтандыру - обязательное 
окладное страхование 

міндетті медициналық сақтандыру - обязательное 
медицинское страхование 

міндетті медициналық сақтандыру қоры - фонд 
обязательного медицинского страхования 

міндетті медициналық сақтандыру қорына аударым 
- отчисления в фонд обязательного медицинского 
страхования 

міндетті мемлекеттік сақтандыру - обязательное 
государственное страхование 

міндетті өтеу мерзімі - обязательный срок погашения 
міндетті рəсім - процедура обязательная 
міндетті сақтандыру - обязательное страхование 
міндетті сақтандыру объектілерінің есебі - учет 
объектов обязательного страхования 

міндетті сақтық қор - обязательный резерв 
міндетті сақтық қор депозиті - обязательный 
резервный депозит 

міндетті сақтық қорлар нормасы - норма обязательных 
резервов 

міндетті сертификаттау - обязательная сертификация 
міндетті стандарт - стандарт обязательный 
міндетті тəртіппен - в обязательном порядке 
міндетті төлем - обязательный платеж 
міндетті төлем мерзімі - обязательный срок плате жа 
міндетті төлемақы - обязательная оплата

міндетті төлемдер бойынша бересі - недоимки по 
обязательным платежам 

міндетті түрде мөртабан басу - обязательное 
апостилирование 

міндетті түрде өтелетін несие - ссуда с обязательным 
погашением 

міндетті түрде өтеу - обязательное погашение 
міндетті түрде тазару - обязательное очищение 
міндетті түрде тіркеу - обязательная регистрация 
міндетті тіркелу жүйесі - система обязательной 
регистрации 

міндетті тіркеу - регистрация обязательная 
міндетті үлес - обязательные доли 
міндетті үлеспұл, міндетті жарнапұл - обязательный 
пай 

міндетті хабарлама - уведомление обязательное 
міндетті шарттар - условия обязательные 
міндетті шешім - решение обязательное 
міндетті шығыс, міндетті шығын - обязательные 
расходы 

міндеттілік, міндеткерлік - обязательность, повинность
міндеттілік күші туралы ескертпе - оговорка об 
обязательной силе 

міндеттің қойылуы, міндет қойылымы - постановка 
задачи 

міндетін атқарушы - исполняющий обязанности 
мінез, сипат - характер
мінездеме, сипаттама - характеристика
мінез-құлық - поведение
мінеу, айыптау - проскрипция 
мінсіз, кіршіксіз - безупречный 
мінсіз бəсеке - идеальная конкуренция 
мінсіз бедел - репутация безупречная 

Н 

навигациялық карта - карта навигационная
награда, мадақтама, марапат; сыйлық - награда 
наградаға ұсыну - представление к награде 
нағыз ақша - настоящие деньги 
нағыз бенефициарий - настоящий бенефициарий 
надандық, білімсіздік - невежество, 
невежественность  

назарға алу, қаперге алу - принятие к сведению, 
принимать к сведению 

назарға жеткізу - довести до сведения
нақты, айқын, деректі, ақиқат - конкретный,  
реальный

нақты (қолда бар) тауар нарығы - рынок наличного 
товара 

нақты айырбас бағамы - реальный обменный курс 
нақты айырбасталатын валюта - фактически 
конвертируемая валюта 

нақты активтер - реальные активы 
нақты акциялар - реальные акции 
нақты ақша (монометаллизм) - реальные деньги 

(монометаллизм) 

нақты ақша беретін автомат - автомат для выдачи 
наличности 

нақты ақша қалдығы - реальные денежные остатки 
нақты ақша қорының сарқылуы - истощение запаса 
наличных денег 

нақты ақша көлемі - реальная денежная масса 
нақты ақша құны - реальная стоимость денег, 
фактическая денежная стоимость

нақты ақша түсімі - фактические денежные 
поступления 

нақты ақшалай жарна, қолма-қол ақшамен төленетін 
жарна - взнос наличными 

нақты ақы - плата реальная 
нақты баға - фактическая цена 
нақты бағалау, нақты баға - реальная оценка 
нақты бағам - фактический курс 
нақты базис - наличный базис 
нақты байлық нəтижесі - эффект реального     
богатства 

нақты бақылау (акциялардың кемінде 51% пакетінде) 
- фактический контроль 
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нақты бұрмалаушылықтар, нақты жолсыздықтар - 
фактические нарушения 

нақты бюджет - реальный бюджет, наличный бюджет
нақты валюта бағамы, нақты валюталық бағам - 
реальный валютный курс 

нақты деректер - фактические данные 
нақты деректерге сай келмеу - несоответствие 
реальным данным

нақты еңбек - труд конкретный 
нақты жазба (деректерді өңдеуде) - физическая запись 
нақты жалақы - реальная заработная плата 
нақты жалақының орташа мөлшері - средний размер 
реальной заработной платы 

нақты жалақының төмендеуі - снижение реальной 
заработной платы 

нақты жарғылық капитал - фактический уставный 
капитал 

нақты жинақ ақша - реальные сбережения, 
фактические сбережения

нақты жиынтық өнім - физический совокупный 
продукт 

нақты жобаны іске асыруға арналған кредит - кредит 
на реализацию конкретного проекта 

нақты жоспар - реальный план 
нақты жұмыс істелген сағат - часы, фактически 
проработанные 

нақты жылдық табыс - фактический годовой доход 
нақты залал - фактический убыток 
нақты зиян - реальный ущерб 
нақты иеленуші - реальный владелец 
нақты инвестиция - реальные инвестиции, фактические 
инвестиции

нақты қалдық - реальный остаток, фактический  
остаток

нақты қамтамасыз ету - реальное обеспечение 
нақты капитал - реальный капитал 
нақты қаражатқа айналдыру - превращение в 
наличные средства 

нақты қаржы құралдары нарығы - рынок реальных 
финансовых инструментов 

нақты кіріс, нақты табыс - реальные доходы 
нақты кірістің артуы - прирост реальных доходов 
нақты көлем - физический объем 
нақты көрсеткіштер - фактические показатели 
нақты құн - реальная стоимость, фактическая стоимость
“нақты құн” шарты - условие “реальная стоимость” 
нақты құндылық - реальная ценность 
нақты мекенжай - фактический адрес
нақты мерзім - конкретный срок
нақты міндеттемелер - обязательства конкретные 
нақты мораторий - мораторий фактический 
нақты мөлшерлеме - фактическая ставка 
нақты нарық - реальный рынок, физический рынок
нақты нөлдік өсу - реальный нулевой рост
нақты өзіндік құн - фактическая себестоимость 
нақты пайда - фактическая прибыль 
нақты пайыздық мөлшерлеме - реальная процентная 
ставка, фактическая процентная ставка

нақты пайыздық норма - реальная процентная норма, 
фактическая процентная норма

нақты пайыздық теріс мөлшерлеме - отрицательная 
реальная процентная ставка 

нақты пул - пул конкретный 
нақты сақтық қорлар - фактические резервы 
нақты салмақ - фактический вес
нақты салық мөлшерлемесі - фактическая налоговая 
ставка 

нақты салық салу - обложение реальное 
нақты салықтар - реальные налоги 
нақты сатып алу қабілеті - реальная покупательная 
способность 

нақты сектор - реальный сектор 
нақты секторды тұрақтандыру - стабилизация 
реального сектора 

нақты сома - реальная сумма, фактическая сумма
нақты табыс - реальный доход, фактический доход 
нақты табыс, қолма-қол ақшалай табыс - наличный 
доход, фактический доход

нақты табыстылық - доходность реальная 
нақты табыстың өсуі - рост реальных доходов 
нақты таза активтер - реальные чистые активы 
нақты таза ұлттық өнім - реальный национальный 
чистый продукт 

нақты тапшылық - дефицит фактический 
нақты тауар - реальный товар, физический товар
нақты тауар саудасы (биржада) - торговля реальным 
товаром 

нақты теріс пайыздық мөлшерлеме - реальная 
отрицательная процентная ставка 

нақты тəуекел (қатер) - фактический риск 
нақты тиімді айырбас бағамы - реальный 
эффективный обменный курс 

нақты төлемдер - фактические платежи 
нақты төленген пайыз - реально выплаченный процент 
нақты төленетін пайыз - реально выплачиваемый 
процент 

нақты түпкілікті тұтыну - фактическое конечное 
потребление 

нақты тұлғалауда - в реальном выражении 
нақты ұлттық өнім - реальный национальный продукт 
нақты ұсыныс - предложение конкретное 
нақты шамалар - фактические величины 
нақты шекті өнім - физический предельный продукт 
нақты шот - реальный счет 
нақты шығын - фактические издержки 
нақты шығын бойынша есептеу жүйесі - система 
учета по фактическим издержкам 

нақты шығыс - фактические расходы 
нақтыланбалы шарт - договор рамковый 
нақтыланған бюджет - уточненный бюджет 
нақтыланған жоспар - план уточненный 
нақтылау, дəлдеу, тəптіштеу - конкретизировать, 
уточнение, детализировать

нақтылаушы шот - счет уточняющий 
нақтылы - фактический
нақтылық, шынайылық - реальность 
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нақыл - изречение
нақыл, қанатты сөз - афоризм
намыс парызы, сый-құрмет парызы - долг чести 
наным, сенім - вера 
нанымдылық - убедительность 
наразы тарап - сторона возражающая 
наразылық - недовольство 
наразылық актісі - акт протеста 
наразылық бойынша - по протесту 
наразылық білдірілген вексель - опротестованный 
вексель 

наразылық білдірілген индоссамент - 
опротестованный индоссамент 

наразылық білдірілген чек - опротестованный чек 
наразылық білдірмеу - невыдвижение возражений 
наразылық білдіру - запротестовать, опротестовывать 
протестование, опротестование, выражение протеста

наразылық білдіру құқығы - право протеста 
наразылық білдіру құқығынсыз - без права протеста 
наразылық білдіру мерзімі - срок опротестования 
наразылық мандаты - мандат протеста 
наразылық мəлімдеу - заявление протеста 
наразылық мəлімдеу үшін негіздеме - основание для 
заявления протеста 

наразылық нотасы - нота протеста
наразылық туғызу - вызов возражения 
наразылық үшін төлемақы - плата за протест 
наразылық, наразылық білдіру - протест 
“наразылықсыз” айналым - оборот “без протеста” 
наразылықтан бас тарту - отказ от протеста 
наразылықты қабылдамау - отклонение протеста 
наразылықты қайтарып алу - отзыв протеста 
наразылықты қарау - рассмотр протеста 
нарық - рынок 
нарық “сарыны” - рыночный “тон” 
нарық аралық спрэд, нарық аралық айырма - спрэд 
межрыночный 

нарық арқылы - через рынок 
нарық ауаны - настроение рынка (рыночное) 
нарық бағасы бойынша - по цене рынка 
нарық белсенділігінің төмендеуі - снижение 
активности рынка 

нарық беталысы, нарық үрдісі - тенденция рынка 
нарық бойынша серіктес - партнер по рынку 
нарық дүрлікпесі - лихорадка рыночная 
нарық жағдаяты - конъюнктура рынка, рыночная 
конъюнктура

нарық жағдаятын болжау - прогноз рыночной 
конъюнктуры 

нарық жағдаятын зерделеу - изучение конъюнктуры 
рынка 

нарық жағдаятын талдау жөніндегі маман - 
специалист по анализу конъюнктуры рынка 

нарық жағдаятын теңестіру үшін жасалатын 
операциялар - операции для выравнивания 
конъюнктуры рынка 

нарық жағдаятының күрт ауытқуы - резкое колебание 
конъюнктуры рынка 

нарық жағдаятының нашарлауы - ухудшение 
конъюнктуры рынка 

нарық жетекшісі, нарықтық көш бастаушы - 
рыночный лидер 

нарық жөніндегі басқарушы - управляющий по рынку 
нарық индексі - индекс рынка (рыночный) 
нарық кеңістігі - пространство рыночное 
нарық кəсіпқойлары - профессионалы рынка 
нарық қоржынының индикаторы - индикатор 
рыночного портфеля 

нарық коэффициенті - коэффициент рынка 
нарық күштері - рыночные силы 
нарық құру бағдарламасы - программа создания рынка 
нарық құрылымы - структура рынка 
нарық қызметі‚ нарық атқарымы‚ нарық бернесі - 
функция рынка 

нарық молықты - рынок насыщен 
нарық мөлшері - размер рынка 
нарық нысаны - форма рынка 
нарық проблемалары - проблемы рынка 
нарық репортерлері - рыночные репортеры 
нарық сараланымы - сегмент рынка 
нарық сомасы - сумма рынка 
нарық сынақтамасы - тестирование рынка 
нарық талаптары - требования рынка 
нарық талаптарын қанағаттандыру - удовлетворение 
требований рынка 

нарық тауашасы - рыночная ниша 
нарық тексерген - проверенный рынком 
нарық тетігі - рыночный механизм 
нарық тəуекелі, нарықтық тəуекел - риск рыночный 
нарық тілі - язык рынка 
нарық үлгісі - модель рынка 
нарық үлесі - доля рынка 
нарық үлесін ұстап тұру - удерживание доли рынка 
нарық шекарасын кеңейту - расширение границ   
рынка 

нарық шығасысы - потеря рынка 
нарық эволюциясы - эволюция рынка 
нарыққа арналған белгі - пометка для рынка 
нарыққа бұзып кіру - прорыв на рынок 
нарыққа дендеп ену - проникать на рынок, 
проникновение на рынок

нарыққа дендеп ену стратегиясы - стратегия 
проникновения на рынок 

нарыққа қарсы əрекет - противодействие рынку 
нарыққа қатысу - присутствие на рынке 
нарыққа қатысушы - участник рынка 
нарыққа қатысушылардың өзін-өзі реттейтін 
ұйымдары - саморегулируемые организации 
участников рынка 

нарыққа қысым жасау - оказание давления на рынок 
нарыққа түбегейлі талдау жасау - фундаментальный 
анализ рынка 

нарыққа шолу - обзор рынка 
нарыққа ықпал ету - оказывать влияние на рынок 
нарықпен айла-шарғы жасау - манипулирование 
рынком 
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нарықта бағамның күрт құлдырауы - резкое падение 
курса цен на рынке 

нарықта белсенділіктің төмендеуі - снижение 
активности на рынке 

нарықта жайғасу - позиционирование на рынке 
нарықта өнімнің табысты болуының үш шарты - три 
условия успеха продукта на рынке 

нарықта сату, базарда сату - продажа на рынке 
нарықта сатып алу - покупка на рынке 
нарықта сауда жүргізу - торговля на рынке 
нарықта танылу - признание на рынке 
нарықта тауардың жылжытылуы - продвижение 
товара на рынке

нарықтағы бағаның ауытқуы - колебание цен на 
рынке 

нарықтағы белсенділікті төмендету - снижать 
активность на рынке 

нарықтағы жағдай - положение на рынке 
нарықтағы жағдай түзелді - положение на рынке 
поправилось 

нарықтағы жаңа тұлға - новичок на рынке 
нарықтағы жандану - оживление на рынке 
нарықтағы жетекшілік жағдай - лидирующее 
положение на рынке 

нарықтағы орнықсыз жағдаят - неустойчивая 
конъюнктура рынка 

нарықтағы сəтсіздік - провал на рынке 
нарықтағы төмендетілме жағдаят - рыночная 
понижательная конъюнктура 

нарықтағы үлестің өсуі - увеличение доли на рынке 
нарықтағы ұсыныс - предложение на рынке 
нарықтан “қаймақ қалқу” стратегиясы - стратегия 

“снятия сливок” с рынка 
нарықтан басып озу - превзойти рынок 
нарықтан жоғары - выше рынка 
нарықтан кету - уход с рынка 
нарықтан тыс қор - фонд внерыночный 
нарықтарды саралау - ранжирование рынков 
нарықтардың орнықсыздығы - неустойчивость рынков 
нарықты басқару, базарды басқару - управление 
рынком 

нарықты белгілі бір қаржы құралдарымен қайта 
молықтыру - перенасыщение рынка определенными 
финансовыми инструментами 

нарықты болжау - прогноз рынка, прогнозирование 
рынка

нарықты жабу, базарды жабу - закрывать рынок 
нарықты жаулап алу - завоевание рынка 
нарықты зерделеу - изучение рынка 
нарықты игеру - освоение рынка 
нарықты қалыптастыру - формирование рынка 
нарықты қамту - охват рынка 
нарықты қысқарту - сокращение рынка 
нарықты нығайту - укрепление рынка 
нарықты орағытып өту - обойти рынок 
нарықты реттеу - регулирование рынка 
нарықты реттеу құралдары - инструменты 
регулирования рынка 

нарықты реттеу тетігі - механизм регулирования рынка 
нарықты сақтау - сохранение рынка 
нарықты саралау - сегментация рынка 
нарықты сауықтыру - оздоровление рынка 
нарықты тексеру - проверка рынка 
нарықты түрлендіру - модификация рынка 
нарықты тұрақтандыру - стабилизация рынка 
нарықты тұрақтандыру қоры - фонд стабилизации 
рынка 

нарықты ұлғайту - расширение рынка 
нарықты шектеу - ограничивать рынок 
нарықты ықшамдау - свертывание рынка 
нарықты ырықтандыру - либерализация рынка 
нарықтық - рыночный 
нарықтық айырбас бағамы - рыночный обменный 
курс 

нарықтық ақпарат - рыночная информация 
нарықтық акцепт - рыночный акцепт 
нарықтық баға белгіленімі - ценообразование 
рыночное 

нарықтық баға белгіленімінің ұлғаюы - рост 
рыночных котировок 

нарықтық баға бойынша - по рыночной цене 
нарықтық баға, базардағы баға - рыночная цена 
нарықтық бағадан төмен - ниже рыночной цены 
нарықтық бағалы қағаздар - рыночные ценные бумаги 
нарықтық бағам - рыночный курс 
нарықтық бағам, нарықтық бағам - курс рыночный 
нарықтық бағамның төмендеуі - снижение рыночного 
курса 

нарықтық бағаны тіркеу - регистрация рыночных цен 
нарықтық бағаны төмендету - снижение рыночных 
цен 

нарықтық бағаның беталысы - тенденция рыночных 
цен 

нарықтық басқыншылық - рыночная интервенция 
нарықтық безгек, нарықтық жанталас - рыночная 
лихорадка 

нарықтық болжал - ожидания рыночные 
нарықтық бюллетень - рыночный бюллетень 
нарықтық валюта бағамы - рыночный валютный курс 
нарықтық ғұрып - обычай рыночный 
нарықтық деңгейден төмен деңгейдегі пайыздық 
мөлшерлеме - процентная ставка на уровне ниже 
рыночного 

нарықтық есептік мөлшерлеме - рыночная учетная 
ставка 

нарықтық есептік пайыз - рыночный учетный процент 
нарықтық жағдаятқа шолу - обзор рыночной 
конъюнктуры 

нарықтық жағдаятты зерделеу - изучение рыночной 
конъюнктуры 

нарықтық жағдаятты нығайту - укрепление рыночной 
конъюнктуры 

нарықтық жағдаятты техникалық талдау - 
технический анализ рыночной конъюнктуры 

нарықтық жағдаяттың ауытқуларына сезімтал - 
чувствительный к колебаниям рыночной конъюнктуры 
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нарықтық жағдаяттың болжап білуге болмайтын 
ауытқуы - непредсказуемые колебания рыночной 
конъюнктуры 

нарықтық жағдаяттың өзгеруі - изменение рыночной 
конъюнктуры 

нарықтық жағдаяттың өрлеуі - подъем рыночной 
конъюнктуры 

нарықтық жайғасу, нарықтық жайғасым - рыночное 
позиционирование 

нарықтық жайғасым - позиция рыночная 
нарықтық жайғасым, нарықтық ұстаным, 
нарықтық айқындама - рыночная позиция 

нарықтық жүйе - рыночная система 
нарықтық жүйе, базарлық жүйе - система рыночная 
нарықтық индекс - рыночный индекс 
нарықтық инфрақұрылым - рыночная инфраструктура 
нарықтық қайта құру - преобразования рыночные 
нарықтық капиталдандыру - рыночная капитализация 
нарықтық қарым-қатынас - отношения рыночные 
нарықтық қатынастар - рыночные отношения 
нарықтық кезең - период рыночный 
нарықтық келісім - рыночное соглашение 
нарықтық кеңістік - рыночное пространство 
нарықтық кепілзат - рыночный залог 
нарықтық қор - фонд рыночный 
нарықтық көрсеткіштер жиынтығы - набор 
рыночных показателей 

нарықтық құн - рыночная стоимость 
нарықтық құн коэффициенті - коэффициент рыночной 
стоимости 

нарықтық құн үлгісі - модель рыночной стоимости 
нарықтық құнды бағалау - оценивать по рыночной 
стоимости 

нарықтық құнның төмендеуі - снижение рыночной 
стоимости 

нарықтық қызмет‚ нарықтық атқарым‚ нарықтық 
берне - функция рыночная 

нарықтық мəміле - рыночная сделка 
нарықтық мемлекеттік бағалы қағаздар - рыночные 
государственные ценные бумаги 

нарықтық мəнбір (фактор) - рыночный фактор 
нарықтық мəртебе - статус рыночный 
нарықтық микроқұрылымдар - рыночные 
микроструктуры 

нарықтық мөлшерлеме - рыночная ставка 
нарықтық операциялар - рыночные операции 
нарықтық орташа баға - средняя рыночная цена 
нарықтық орын - рыночное место 
нарықтық өзін-өзі реттеу - рыночное 
саморегулирование 

нарықтық өтімділік тəуекелі - риск рыночной 
ликвидности 

нарықтық пайыздық мөлшерлеме - рыночная 
процентная ставка 

нарықтық пул - пул рыночный 
нарықтық реформалар - реформы рыночные 
нарықтық реформалардан ауытқу - отход от 
рыночных реформ 

нарықтық сауда, базарлық сауда - торговля рыночная 
нарықтық сəйкестік - рыночное соответствие 
нарықтық сектор - рыночный сектор 
нарықтық серіктестік - рыночное товарищество 
нарықтық стандарт - стандарт рыночный 
нарықтық стратегия - рыночная стратегия 
нарықтық стратегияны əзірлеу жүйесі - система 
разработки рыночной стратегии 

нарықтық сұраныс - рыночный спрос 
нарықтық сұраныс атқарымы - функция рыночного 
спроса 

нарықтық сынақтама - рыночный тест 
нарықтық тайминг - рыночный тайминг 
нарықтық талдау - рыночный анализ 
нарықтық тапсырма - поручение рыночное 
нарықтық тапсырыс - рыночный заказ 
нарықтық тəжірибе - практика рыночная 
нарықтық тексеру - рыночная проверка 
нарықтық тепе-теңдік - рыночное равновесие 
нарықтық тəуекел - рыночный риск 
нарықтық тіркелген тепе-теңдік - рыночное 
фиксированное равновесие 

нарықтық тұтқа - рычаг рыночный 
нарықтық үрдіс - рыночная тенденция 
нарықтық ұйым - организация рыночная 
нарықтық ұсыныс атқарымы - функция рыночного 
предложения 

нарықтық ұсыныс, базарлық ұсыныс - рыночное 
предложение 

нарықтық фактор, нарықтық мəнбір - фактор 
рыночный 

нарықтық хаммеринг - рыночный хаммеринг 
нарықтық хат - рыночное письмо 
нарықтық холдинг - рыночный холдинг 
нарықтық шаруашылық - хозяйство рыночное 
нарықтық экономика - экономика рыночная 
нарықтық экономика заңдары - законы рыночной 
экономики 

нарықтық экономика үлгісі - модель рыночной 
экономики 

нарықтық экономика, базарлы экономика - рыночная 
экономика 

нарықтық экономикаға көшу - переход к рыночной 
экономике 

нарықтық экономикадағы революция - революция в 
рыночной экономике 

нарықтық экономикалы ел - страна с рыночной 
экономикой 

нарықтылық, базарлылық - рыночность 
нарықтың ауытқуларына сезімтал - чувствительный к 
колебаниям рынка 

нарықтың бір тектілігі - однородность рынка 
нарықтың бос тауашасы - свободная ниша рынка 
нарықтың дəрменсіздігі - несостоятельность рынка 
нарықтың əлеуетті мүмкіндіктері - потенциальные 
возможности рынка 

нарықтың əлеуметтік тиімділігі, базардың əлеуметтік 
тиімділігі - социальная эффективность рынка 
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нарықтың жай-күйі - состояние рынка 
нарықтың жай-күйі туралы есептеме - отчет о 
состоянии рынка 

нарықтың жай-күйін болжау - прогноз состояния 
рынка 

нарықтың жетілдірілмегендігі - несовершенство рынка 
нарықтың қажеттілігі - потребность рынка 
нарықтың кезеңділігі - цикличность рынка 
нарықтың кеңдігі, нарықтың ауқымы - широта 
рынка, ширина рынка

нарықтың қолайсыз жай-күйі - неблагоприятное 
состояние рынка 

нарықтың күйреуі - обвал рынка, разрушение рынка
нарықтың молығу жағдайы - состояние насыщения 
рынка 

нарықтың молығу шегі - точка насыщения рынка 
нарықтың молығуы - перенасыщение рынка 
нарықтың нарықтық капиталдануы - рыночная 
капитализация рынка 

нарықтың орнықты жағдаяты - устойчивая 
конъюнктура рынка 

нарықтың орнықтылығы - устойчивость рынка 
нарықтың өздігінен өзгеруі - рыночный автоматизм 
нарықтың өтемпаздығы - ликвидность рынка 
“нарықтың рұқсаттамасы” - “пропуск рынка” 
нарықтың сəтсіздікке ұшырауы - фиаско рынка 
нарықтың сипаты - характеристика рынка 
нарықтың сылбырлығы - вялость рынка 
нарықтың тартымдылығы - привлекательность рынка 
нарықтың тепе-теңдігі - равновесие рынка 
нарықтың тереңдігі, нарықтың ауқымдылығы - 
глубина рынка 

нарықтың техникалық жай-күйі - техническое 
состояние рынка 

нарықтың тиімділігі - эффективность рынка 
нарықтың төмендетілмелі жай-күйі - понижательное 
состояние рынка 

нарықтың тұрақсыз ауаны - неустойчивое настроение 
рынка 

нарықтың тұрақтылығы - стабильность рынка 
нарықтың шалғайлығы - удаленность рынка 
нарықтың шектеулілігі - ограниченность рынка 
нарықтың шығасысы салдарынан келтірілген залал 

- убытки в результате потери рынка 
наряд жазу - наряд выписать 
“НАСДАК” индекс - “НАСДАК” индекс 
насихат - пропаганда
насихат қызметі - деятельность пропагандистская 
насихаттау, иландыру - пропагандировать, увещевание 
насихатшы - пропагандист
НАУ шот - счет НАУ 
науа - лоток
науқан - кампания; страда
науқаншылдық - кампанейщина
нау-шот - нау-счет 
нашар өткізім, өткізімі нашар - плохой сбыт 
“нашар” ақша - “плохие” деньги 
нашарлай түскен жағдаят - ухудшающаяся конъюнктура 

нашарлау, төмендеу - ухудшение 
неғайбыл бағалы қағаздарды сатып алу - покупка 
ненадежных ценных бумаг 

неғайбыл борыштар бойынша қор жасау - создание 
провизии по сомнительным долгам 

неғайбыл борыштарға үстеме - надбавка на 
безнадежные долги 

негатив аясы - фон негатива
негатив сыңар - дубль негатив
негіз, тұғыр - основание
негіз ретінде қабылдау - принятие за основу 
негізге алу - принимать за основу 
негізге алу, сүйену - исходить
негізгі - основной 
негізгі ақша бірлігі - основная денежная единица 
негізгі андеррайтер - основной андеррайтер 
негізгі баға - основная цена 
негізгі бағалы қағаздар - основные ценные бумаги 
негізгі бақылау мерзімі - основные контрольные сроки
негізгі банк - основной банк 
негізгі борыш - основной долг 
негізгі борыш бойынша берешек - задолженность по 
основному долгу 

негізгі борыш сомасы - сумма основного долга 
негізгі борышқа қызмет көрсету - обслуживание 
основного долга 

негізгі борышкер - основной должник 
негізгі борышты қайта құрылымдау - 
реструктуризация основного долга 

негізгі борышты мерзімінен бұрын өтеу - досрочное 
погашение основного долга 

негізгі бухгалтерлік кітап, бас бухгалтерлік кітап - 
главная бухгалтерская книга 

негізгі дана - экземпляр основной 
негізгі депозиттер - основные депозиты 
негізгі əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер - 
основные социально-экономические показатели 

негізгі емес құрал-жабдықтар - неосновные средства 
негізгі емес қызметтен алынған табыс - доход от 
неосновной деятельности 

негізгі ережелер - основные положения, основные 
правила 

негізгі жалақы - основная заработная плата, зарплата 
основная

негізгі жауапкершілік - ответственность основная 
негізгі жұмыс - работа основная 
негізгі капитал - основной капитал 
негізгі капитал қоры - фонд основного капитала 
негізгі капитал құны - стоимость основного капитала 
негізгі капитал құнының артуы - прирост стоимости 
основного капитала 

негізгі капитал шоты - счет основного капитала 
негізгі капиталға жұмсалым - вложение в основной 
капитал 

негізгі капиталға жұмсалымды шағындау - 
свертывание вложений в основной капитал 

негізгі капиталға күрделі жұмсалым - 
капиталовложения в основной капитал 
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негізгі капиталды пайдаланудың тиімділігі - 
эффективность использования основного капитала 

негізгі капиталды салу - вложение основного капитала 
негізгі капиталды сату - продажа основного капитала 
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер - 
поступления от продажи основного капитала 

негізгі капиталды табыстау - передача основного 
капитала 

негізгі капиталды тұтыну - потребление основного 
капитала 

негізгі капиталдың азаюы - уменьшение основного 
капитала 

негізгі капиталдың есебіне төленетін төлем - платеж в 
счет основного капитала 

негізгі капиталдың қалдықтық құны - остаточная 
стоимость основного капитала 

негізгі капиталдың қорлануы - накопление основного 
капитала 

негізгі капиталдың көбеюі - увеличение основного 
капитала 

негізгі капиталдың өсуі - прирост основного капитала 
негізгі капиталдың тозуы - снашивание основного 
капитала 

негізгі қаражат есебінің карточкасы - карточка учета 
основных средств 

негізгі қаржы есебі - основной финансовый отчет 
негізгі қашықтық - основное расстояние
негізгі келісімшарт талабы - основное условие 
контракта 

негізгі кепілпұл қағазы - главный закладной лист 
негізгі кітап, бас кітап - главная книга 
негізгі комиссиялық сыйақы - основное комиссионное 
вознаграждение 

негізгі компания, түптөркін компания - материнская 
компания 

негізгі қор - основной фонд 
негізгі қорлар құнын бағалау - оценка стоимости 
основных фондов 

негізгі қорлар түрі - вид основных фондов 
негізгі қорлар үшін төлемақы - плата за основные 
фонды 

негізгі қорларды бағалау - оценка основных фондов 
негізгі қорларды есептен шығару - списание основных 
фондов 

негізгі қорларды жою - ликвидация основных фондов 
негізгі қорларды қайта жаңарту - реновация основных 
фондов 

негізгі қорларды қысқарту - сокращение основных 
фондов 

негізгі қорларды өткізу - реализация основных фондов 
негізгі қорларды түгендеу - инвентаризация основных 
фондов 

негізгі қорларды, арзан бағалы, тез тозатын заттарды 
жəне бейматериалдық активтерді өткізуден түскен 
пайда - прибыль от реализации основных фондов, 
малоценных и быстроизнашивающихся предметов и 
нематериальных активов 

негізгі қорлардың ағылуы - переток основных фондов 

негізгі қорлардың артуы - прирост основных фондов 
негізгі қорлардың бастапқы құны - первоначальная 
стоимость основных фондов 

негізгі қорлардың жойылу құны - ликвидационная 
стоимость основных фондов 

негізгі қорлардың қалдықтық құны - остаточная 
стоимость основных фондов 

негізгі қорлардың құрамы - состав основных фондов 
негізгі қорлардың құрылымы - структура основных 
фондов 

негізгі қорлардың орташа құны - средняя стоимость 
основных фондов 

негізгі қорлардың сапалық тозуы - моральный износ 
основных фондов 

негізгі қорлардың табиғи тозуы - физический износ 
основных фондов 

негізгі қорлардың тозуды есептегендегі бастапқы 
құны - первоначальная стоимость основных фондов с 
учетом износа 

негізгі қорлардың тозуды шегергендегі бастапқы 
құны - первоначальная стоимость основных фондов за 
вычетом износа 

негізгі қорлардың түсімі - поступление основных 
фондов 

негізгі көрсеткіштер - основной показатели 
негізгі құқықтар - права основные 
негізгі құрал-жабдық - основные средства 
негізгі құрал-жабдық есебі - учет основных средств 
негізгі құрал-жабдық құны - стоимость основных 
средств 

негізгі құрал-жабдық құнын бағалау - оценка 
стоимости основных средств 

негізгі құрал-жабдықтардың жіктелімі - 
классификация основных средств

негізгі құрал-жабдықтардың тозымпұлы - 
амортизация основных средств

негізгі құрал-жабдықты (қорларды) сатып алу - 
приобретение основных средств (фондов) 

негізгі құрал-жабдықты бағалау - оценка основных 
средств 

негізгі құрал-жабдықты есептен шығару - списание 
основных средств 

негізгі құрал-жабдықты жою - ликвидация основных 
средств 

негізгі құрал-жабдықты түгендеу - инвентаризация 
основных средств 

негізгі құрал-жабдықты, өзге де мүлікті өткізуден 
келтірілген залал - убытки от реализации основных 
средств, иного имущества 

негізгі құрал-жабдықты, өзге де мүлікті өткізуден 
түскен пайда - прибыль от реализации основных 
средств, иного имущества 

негізгі құрал-жабдықтың бастапқы құны - 
первоначальная стоимость основных средств 

негізгі құрал-жабдықтың жойылу құны - 
ликвидационная стоимость основных средств 

негізгі құрал-жабдықтың қалдықтық құны - 
остаточная стоимость основных средств 
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негізгі құрал-жабдықтың сапалық тозуы - моральный 
износ основных средств 

негізгі құрал-жабдықтың табиғи тозуы - физический 
износ основных средств 

негізгі құрал-жабдықтың тозуы - износ основных 
средств

негізгі құрал-жабдықтың түсімі - поступление 
основных средств 

негізгі қызмет түрі - вид основной деятельности 
негізгі қызметтен алынған табыс - доход от основной 
деятельности 

негізгі қызметтен келтірілген залал - убытки от 
основной деятельности 

негізгі қызметтен түскен пайда - прибыль от основной 
деятельности 

негізгі қызметтің табысы - доходы основной 
деятельности

негізгі мекенжайға жіберу - базовая адресация 
негізгі мерзімдік мəміле - основная сделка на срок 
негізгі мəтін - текст основной
негізгі міндет - задача основная 
негізгі міндеттеме - основное обязательство 
негізгі мөлшерлеме - основная ставка 
негізгі нарық - основной рынок 
негізгі нарықтық индекс - основной рыночный индекс 
негізгі несие - основная ссуда 
негізгі несиегер - основной кредитор 
негізгі нəтиже - основной результат 
негізгі өндірістік қорлар - ос новные производственные 
фонды 

негізгі пайыз - процент основной 
негізгі пайыздық мөлшерлеме - основная процентная 
ставка 

негізгі полис - основной полис 
негізгі пошта қызметтерін көрсету - основные 
почтовые услуги

негізгі ресурстар - ресурсы основные 
негізгі салық - основной налог 
негізгі сальдо (қалдық) - основное сальдо 
негізгі сома - основная сумма 
негізгі соманы өтеу - погашение основной суммы 
негізгі стандарт, негіздік стандарт - стандарт 
основополагающий 

негізгі стансы - базовая станция 
негізгі табыс, негізгі кіріс - основной заработок, 
основной доход

негізгі тариф - основной тариф
негізгі төлемші - основной плательщик 
негізгі тұжырымдама - концепция основная 
негізгі үрдіс - основная тенденция 
негізгі шарт - генеральный договор 
негізгі шот - основной счет 
негізгі шығарылым - основной выпуск 
негізгі шығын - основные затраты 
негізгі экономикалық заң - основной экономический 
закон 

негізгі, басты; басқы, бас - главный 
негізделген - обоснованный 
негізделген аргумент - обоснованный аргумент 

негізделген баға - обоснованная цена 
негізделген тұжырым - вывод обоснованный 
негізделмеген облигация - облигация необоснованная 
негізделмеген тұжырым - вывод необоснованный 
негіздемелі шарт - договор рамочный 
негіздемелік келісім - рамочное соглашение 
негіздемелік келісімшарт - рамочный контракт 
негіздемелік кредит - кредит рамочный 
“негіздемелік” перфорациялау - “рамочное” 
перфорирование

негіздеме-реквизит, негіздеме-деректеме - реквизит-
основание 

негіздеу, дəлелдеу, негіздеме, дəйектеме - обоснование 
негізді бас тарту - отказ обоснованный 
негізді кінəрат-талап - претензия обоснованная 
негіздік индекс, базистік индекс - индекс базисный 
негіздік қағидат - принцип основополагающий 
негіздік нұсқа - вариант базовый 
негізін қалаушы шаралар, негіздеуші шаралар - 
основополагающие меры 

негізсіз бас тарту - отказ необоснованный 
негізсіз кінəрат-талап - претензия необоснованная 
негізсіздік - безосновательность, необоснованность
неғұрлым арзан кредит алушы - получатель более 
дешевого кредита 

неғұрлым ерте мерзімге көшіру - перенос на более 
ранний срок 

неғұрлым ерте төлем құқығы - право более раннего 
платежа 

неғұрлым ертерек күнді көрсету - датирование более 
ранним числом, датировать более ранним числом

неғұрлым ертеректегі қарыздарды ауыстыру 
үшін шығарылған облигациялар - облигации, 
выпущенные для замещения более ранних займов 

неғұрлым жоғары бағамен қайта сатудан алынған 
пайда - прибыль от перепродажи по более высокой 
цене 

неғұрлым жоғары басымдықпен шығарылған 
облигация - облигация с более высоким приоритетом 

неғұрлым кейінгі күнді көрсету - датирование более 
задним числом 

неғұрлым кейінгі күнмен көрсету - датировать более 
задним числом 

неғұрлым кешірек күнді көрсету - датирование более 
поздним числом, датировать более поздним числом

неғұрлым қолайлы жағдай жасау қағидаты - принцип 
наибольшего благоприятствования 

неғұрлым қолайлы тəртіптеме жасау - предоставление 
режима наибольшего благоприятствования 

неғұрлым тиімді - наиболее выгодный 
неғұрлым тиімді ағымдағы баға - наиболее выгодная 
текущая цена 

неғұрлым тиімді баға ұсыну - предложение наиболее 
выгодной цены 

неғұрлым тиімді бағамен сату - продавать по наиболее 
выгодной цене 

неғұрлым тиімді ұсыныс - наиболее выгодное 
предложение 
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неғұрлым тиімді ұсыныс - предложение более 
выгодное 

неғұрлым төмен бағамен сату - продавать по более 
низким ценам 

“нəзік қыры” - “тонкая грань” 
неке; ақаулы өнім, ақау, жарамсыз - брак
некелесу - бракосочетание
некені бұзу - расторжение брака 
некені тіркеу - регистрация брака 
немқұрайды, салдыр-салақ - халатный 
...нен кейін ... күн өткен соң төлеу - платеж через ... 
дней после ... 

неография - неография 
неоклассикалық теория - теория неоклассическая 
несие - ссуда 
несие (кредит) бағасы - цена кредита 
несие (кредит) беру туралы ресімді шарт - 
формальный договор о выдаче кредита 

несие (кредит) берудің ең қысқа мерзімі - 
минимальный срок кредитования 

несие (кредит) берудің ерекше тəртіптемесіне 
ауыстыру - перевод на особый режим кредитования 

несие (кредит) берудің негізгі қағидаты - основные 
принципы кредитования 

несие (кредит) берудің тиімділігі - эффективность 
кредитования 

несие (кредит) есебінен - за счет кредита 
несие (кредит) желісін реттеу - регулирование 
кредитной линии 

несие (кредит) жоспарының орындалуы - исполнение 
кредитного плана 

несие (кредит) қаражатын бөлу - разассигнование 
кредитов 

несие (кредит) картасын қуаттау - авторизация 
кредитной карты 

несие (кредит) карточкаларын шығару бағдарламасы 
- программа выпуска кредитных карточек 

несие (кредит) карточкаларының операциялық 
сыйысымдылығы - операционная совместимость 
кредитных карточек 

несие (кредит) карточкасын берудің заңдылығын 
тексеру - проверять законность выдачи кредитной 
карточки 

несие (кредит) кезеңіндегі белес - этап в кредитном 
периоде 

несие (кредит) комитеті мəжілісінің хаттамасы - 
протокол заседания кредитного комитета 

несие (кредит) лимиті - лимит кредита 
несие (кредит) мекемелеріндегі дербес шоттар - 
лицевые счета в кредитных учреждениях 

несие (кредит) нысанында кредит беру атқарымы - 
функция предложения кредита в форме ссуд 

несие (кредит) одағы - союз кредитный 
несие (кредит) одағындағы үлеспұлдық шот - паевой 
счет в кредитном союзе 

несие (кредит) рейтингісінің жүйесі - система 
кредитного рейтинга 

несие (кредит) саясаты жөніндегі басшылық - 
руководство по кредитной политике 

несие (кредит) саясаты шеңберіндегі шара - мера в 
рамках кредитной политики 

несие (кредит) стандартын төмендету - снижение 
кредитного стандарта 

несие (кредит) тағайындау - назначение кредита 
несие (кредит) тəртібі - дисциплина кредитная 
несие (кредит) тəуекелінен қорғау - защита от 
кредитного риска

несие (кредит) үшін нақты пайыздық мөлшерлеме - 
реальная процентная ставка за кредит 

несие (кредит) ұйымдарының өтімді активтері мен 
қосынды активтері арасалмағының нормативі 
- норматив соотношения ликвидных активов и 
суммарных активов кредитной организации 

несие (кредит) ұйымын қайта құру - реорганизация 
кредитной организации 

несие (кредит) ұйымын қаржылық сауықтыру - 
финансовое оздоровление кредитной организации 

несие ақша, кредиттік ақша - деньги кредитные 
несие алғаны жөніндегі қолхат - расписка в получении 
ссуды 

несие алу - брать ссуду 
несие алу құқығы - право получения ссуды 
несие алуға өтінім - заявка на получение ссуды 
несие алуға өтінімді қарау рəсімі - процедура 
рассмотрения заявки на получение ссуды 

несие алуға өтініш жасау - обращение за ссудой 
несие алуға рұқсат - разрешение на получение ссуды 
несие алудан бас тарту - отказ в получении ссуды 
несие алушы - получатель ссуды, ссудополучатель
несие банкі - ссудный банк 
несие бергені үшін төленетін алым - сбор за 
предоставление ссуды 

несие берешегін қайта құрылымдау - 
реструктуризация ссудной задолженности 

несие беріліп отырған мақсат - цель, для которой 
предоставляется ссуда 

несие беру - выдача ссуды, давать ссуду, дача ссуды, 
предоставление ссуды, ссужение

несие беру атқарымы - функция выдачи ссуд 
несие беру ережелері - правила предоставления ссуд 
несие беру жөніндегі өтініш - заявление на выдачу ссуды 
несие беру міндеттемесі - обязательство выдать ссуду, 
обязательство предоставить ссуду

несие беру практикасы - практика предоставления ссуд 
несие беру туралы келісім - соглашение о 
предоставлении ссуды 

несие беру туралы міндеттеме - обязательство о выдаче 
ссуды 

несие беру шарты - условие предоставления ссуды 
несие беруге арналған қаражат - средства для выдачи 
ссуд 

несие беруге жұмсалатын шығыс - расходы на выдачу 
ссуды 

несие беруге жұмсалған шығын - затраты на выдачу 
ссуды 

несие беруден бас тарту - отказ в выдаче ссуды ,отказ в 
предоставлении ссуды
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несие беруді басқару - управление выдачей ссуд 
несие беруді тоқтата тұру - приостановка выдачи ссуд 
несие берудің ең аз мөлшерлемесі - минимальные 
ставки выдачи ссуды 

несие берудің негізділігі - обоснованность выдачи ссуды 
несие беруші - ссудодатель 
несие беруші қор - фонд, предоставляющий ссуды 
несие берушінің құқықтары - права ссудодателя 
несие бизнесі - ссудный бизнес 
несие бойынша берешек - задолженность по ссудам 
несие бойынша берешектің қамтамасыз етілуін 
тексеру - проверка обеспечения задолженности по 
ссудам 

несие бойынша борышқор - должник по ссуде 
несие бойынша əкімшілік пайыздық мөлшерлемелер 

- административные процентные ставки по ссудам 
несие бойынша жеделдетілген төлем ескертпесі - 
клаузула ускоренного платежа по ссуде 

несие бойынша жоспарлы төлем - плановые платежи 
по ссудам 

несие бойынша залал - убытки по ссудам 
несие бойынша залалды өтеуге арналған арнаулы 
сақтық қор - специальный резерв для покрытия 
убытков по ссудам 

несие бойынша залалды өтеуге арналған ортақ 
сақтық қор - общий резерв для покрытия убытков по 
ссудам 

несие бойынша залалды өтеуге арналған сақтық қор 
- резерв на покрытие убытков по ссудам 

несие бойынша қамтамасыз етілмеген берешек - 
необеспеченная задолженность по ссудам 

несие бойынша қамтамасыз ету - обеспечение по ссуде 
несие бойынша қамтамасыз ету құны - стоимость 
обеспечения по ссуде 

несие бойынша қамтамасыз етуді ұсыну - 
предоставление обеспечения по ссуде 

несие бойынша кассир - кассир по ссудам 
несие бойынша кепілгер - поручитель по ссуде 
несие бойынша кепілгерлік - поручительство по ссуде 
несие бойынша мерзімді міндеттемелер - срочные 
обязательства по ссудам 

несие бойынша мерзімдік міндеттемелердің есебі - 
учет срочных обязательств по ссудам 

несие бойынша міндеттемелерді орындамау - 
невыполнение обязательств по ссуде 

несие бойынша мөлшерлеме белгілеу - устанавливать 
ставку по ссуде 

несие бойынша мөлшерлемені жоғарылату - 
повышать ставку по ссуде 

несие бойынша мөлшерлемені төмендету - снижать 
ставку по ссуде 

несие бойынша өтелмеген берешектің орташа 
қалдығы - средний остаток непогашенной 
задолженности по ссуде 

несие бойынша пайыз - процент по ссуде 
несие бойынша пайыз өндіріп алу - взимание процента 
по ссуде 

несие бойынша пайыздық мөлшерлеме - процентная 
ставка по ссудам 

несие бойынша пайыздың нарықтық мөлшерлемесі - 
рыночные ставки процента по ссудам 

несие бойынша тəртіптелген ұзақ мерзімді берешек 
- субординированная долгосрочная задолженность по 
ссуде 

несие бойынша төлем төлемеу қатері - риск неплатежа 
по ссуде 

несие бойынша төленбеген төлем туралы есептеме - 
отчет о неплатежах по ссудам 

несие бойынша шығасы - потери по ссудам 
несие бойынша шығасының орнын толтыруға 
арналған сақтық қор - резерв для возмещения потерь 
по ссудам 

несие бюджеті - ссудный бюджет 
несие валютасы - валюта ссуды 
несие департаменті - ссудный департамент 
несие əлеуеті - ссудный потенциал 
несие жазбасы кітабы - книга записи ссуд 
несие жөніндегі міндеттеме - обязательство по ссуде 
несие калькуляциясы - калькуляция ссуды 
несие капитал нарығының бір бөлігі - часть рынка 
ссудного капитала 

несие капиталдары нарығын реттеуді бірегейлендіру 
- унификация регулирования рынка ссудных капиталов 

несие капиталы - ссудный капитал 
несие капиталы нарығы - рынок ссудного капитала 
несие капиталын ұсыну - предложение ссудного 
капитала 

несие капиталына пайыз мөлшерлемесі - ставка 
процента на ссудный капитал 

несие капиталының қосарлас нарығы - параллельный 
рынок ссудного капитала 

несие капиталының көлеміне тəуелді пайыз 
теориясы - теория процента, зависящего от объема 
ссудного капитала 

несие карточкасының ұстаушысы - держатель 
владелец кредитной карточки 

несие кассасы - ссудная касса 
несие келісім шартын жасасу туралы ұсыныс - 
предложение о заключении контракта ссуды 

несие келісіміндегі шарт - условие в кредитном 
соглашении 

несие келісімінің аяқталуы - завершение кредитного 
соглашения 

несие комитеті - ссудный комитет 
несие қоржыны - портфель ссуд 
несие қорлары теориясы - теория ссудных фондов 
несие қоры - ссудный фонд 
несие коэффициенті - коэффициент ссуды 
несие құны - стоимость ссуды 
несие маржасы - ссудная маржа 
несие мəмілесін жасасу туралы келіссөз - переговоры о 
заключении кредитной сделки 

несие мен жинақ ақша жүйесі - система ссуд и 
сбережений 

несие мерзімі - срок ссуды 
несие мерзімін ұзарту - пролонгация ссуды, 
пролонгирование ссуды
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несие нарығы - рынок ссуд, ссудный рынок 
несие нормасы, несие мөлшері - норма ссуды 
несие операциялары - операции ссудные 
несие операциялары - ссудные операции 
несие пайызы - процент ссудный 
несие пайызының ең төмен мөлшерлемесі - 
минимальная ставка ссудного процента 

несие пайызының мерзімі - срок ссудного процента 
несие пайызының мөлшерлемесі - ставка ссудного 
процента 

несие саясаты - политика ссудная 
несие сомасы - сумма ссуды 
несие сомасының өсуі - наращение суммы ссуды 
несие талаптары - условия ссуды 
несие тіркелімі - ссудный регистр 
несие тозымпұлы - амортизация ссуды 
несие төлемақысы үшін сыйлықақы - премия за 
выплату ссуды 

несие төлеу - выплата ссуды 
несие төлеуді тоқтата тұру - приостановка выплаты 
ссуды 

несие түбіртегі, несие қиыбы - ссудная квитанция 
несие туралы келісім - соглашение о ссуде 
несие туралы келісімдер пакеті - пакет соглашений о 
ссуде 

несие туралы шарт - договор о ссуде 
несие туралы шарт жасасу - заключать договор о ссуде 
несие түрі - вид ссуды 
несие ұйымдарының дəрменсіздігі - несостоятельность 
кредитных организаций 

несие ұстаушы - держатель ссуды 
несие ұсыну - предложение ссуды 
несие шарты - договор ссуды 
несие шартын жасасу туралы ұсыныс - предложение о 
заключении договора ссуды 

несие шоты - счет ссуд, ссудный счет
несие шотын мерзімінен бұрын ретке келтіру - 
досрочное регулирование ссудного счета 

несиеге (кредитке) алдын ала талдау жасау - 
предварительный анализ кредита 

несиеге (кредитке) арналған ақпарат - информация 
для кредита 

несиеге (кредитке) беру - давать в кредит 
несиеге (кредитке) босатылатын тауар - товар, 
отпускаемый в кредит 

несиеге (кредитке) есеп айырысу - расчет в кредит 
несиеге (кредитке) қабілеттілік дəрежесі - степень 
кредитоспособности 

несиеге (кредитке) қабілеттілік туралы ақпарат - 
информация о кредитоспособности 

несиеге (кредитке) қабілеттілік туралы анықтама - 
справка о кредитоспособности 

несиеге (кредитке) қабілеттілік туралы мəліметтер - 
сведения о кредитоспособности 

несиеге (кредитке) қабілеттілікті зерделеу - изучение 
кредитоспособности 

несиеге (кредитке) қабілеттілікті зерделеу жөніндегі 
сарапшы - эксперт по изучению кредитоспособности 

несиеге (кредитке) қабілеттілікті тексеру жүйесі - 
система проверки кредитоспособности 

несиеге (кредитке) қаржыландыру - финансирование 
в кредит 

несиеге (кредитке) сатуды шектен тыс ұлғайту - 
чрезмерное расширение продаж в кредит 

несиеге (кредитке) сатылған тауарға төлеу - оплата 
товара, проданного в кредит 

несиеге (кредитке) сұрау салу - запрашивать кредиты 
несиеге берілетін ақша - ссужаемые деньги 
несиеге қарыз алушы - ссудозаемщик 
несиеге қатысу үлесін сатып алу - покупка участия в 
ссудах 

несиеге қол жеткізу - доступ к ссуде 
несиеге қызмет көрсету - обслуживание ссуды 
несиеге өтінімді зерделеу - изучение заявки на ссуду 
несиеге пайыздар - проценты на ссуды 
несиеге сұраныс - спрос на ссуды 
несиеге сұранысты қарап шығу - просмотр запроса на 
ссуду 

несиеге сұраныстың маусымдылығы - сезонность 
спроса на ссуды 

несиеге шек қою - ограничение на ссуду 
несиегер банкі - банк кредитора 
несиегер белгілеген - установленный кредитором 
несиегер депозиті - депозит кредитора 
несиегер ел - страна-кредитор 
несиегер мен дебитор арасындағы қатынастар - 
отношения между кредитором и дебитором 

несиегер міндеттемесі - обязательство кредитора 
несиегер талабы - требование кредитора 
несиегер талабы - требование кредитора 
несиегер ұстап қалған мүлікті өтеуін төлеп алу 
құқығы - право выкупа удержанного кредитором 
имущества 

несиегер, кредитор, кредит беруші - кредитор 
несиегер-банк - банк-кредитор 
несиегердің айыппұлы - штраф кредитора 
несиегердің артықшылықты құқығы - 
преимущественное право кредитора 

несиегердің борыш төленгенге дейін борышкер 
мүлкіне тыйым салуы құқығы - право ареста 
кредитором имущества должника до выплаты долга 

несиегердің борышкерді борышты төлеуден босатуы - 
освобождение кредитором должника от уплаты долга 

несиегердің жайғасымы - позиция кредитора 
несиегердің залалы - убыток кредитора 
несиегердің заң белгілеген артықшылықты құқығы 

- установленное законом преимущественное право 
кредитора 

несиегердің қарызгердің меншігіне құқығы - право 
кредитора на собственность заемщика 

несиегердің кепілзат кезіндегі құқықтары - права 
кредитора при залоге 

несиегердің кепілхат бойынша ескертпесі - оговорка 
кредитора по закладной 

несиегердің кепілхат жөніндегі құқықтары - права 
кредитора по закладной 
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несиегердің кəсіпорынды сату кезіндегі құқықтары - 
права кредитора при продаже предприятия 

несиегердің қуынымы - иск кредитора 
несиегердің құқықтары - права кредитора 
несиегердің мерзімді кешіктіруі - просрочка кредитора 
несиегердің міндеттемені орындауға алғаны 
жөніндегі қолхаты - расписка кредитора в получении 
исполнения обязательства 

несиегердің несиені үшінші тұлғаларға табыстауы - 
передача кредитором ссуды третьим лицам 

несиегердің өтімді активтер құқығы - право кредитора 
на ликвидные активы 

несиегердің таза жайғасымы - нетто-позиция 
кредитора 

несиегердің шоты - счет кредитора 
несиегер-касса - касса-кредитор 
несиегерлер жиналысы - собрание кредиторов 
несиегерлер кітабы - книга кредиторов 
несиегерлер тізімі - список кредиторов 
несиегерлер тіркелімі - регистр кредиторов 
несиегерлерге қайта табыстау - переуступка 
кредиторам 

несиегерлерге хабарлама - уведомление кредиторов 
несиегерлерді қанағаттандыру - удовлетворение 
кредиторов

несиегерлерді саралау - ранжирование кредиторов 
несиегерлердің басымдылық құқығы - право 
приоритета кредиторов 

несиегерлердің жақсы атағы - рейтинг кредиторов 
несиегерлердің қыспағы - натиск кредиторов 
несиегерлердің мүдделерін қорғау - защита интересов 
кредиторов 

несиегерлердің пайдасына - в пользу кредиторов 
несиегерлердің пайдасына қайта табыстау - 
переуступка в пользу кредиторов 

несиегерлердің сотқа жүгінуі - обращение кредиторов 
в суд 

несиегерлердің талаптарын адал қанағаттандырмау, 
несиегерлердің талаптарын жосықсыз 
қанағаттандыру - недобросовестное удовлетворение 
требований кредиторов 

несиегерлердің талаптарын қанағаттандыру - 
удовлетворение требований кредиторов 

несиегерлердің шешімі - решение кредиторов 
несиегерлермен есеп айырысу - расплата с 
кредиторами, расплачиваться с кредиторами

несиегерлермен келісім - соглашение с кредиторами 
несиегерлік берешек мерзімі - срок кредиторской 
задолженности 

несиегерлік берешек, кредиторлық берешек (алашақ) 
- кредиторская задолженность 

несиегерлік кепілдіктен айыру - лишать кредиторской 
гарантии 

несиеден (кредиттен) айрылу - утратить кредит 
несиеден (кредиттен) айыру - лишение кредита 
несие-жинақ ақша серіктестігі - товарищество ссудно-
сберегательное 

несие-жинақ ақша шоты - ссудно-сберегательный счет 

несие-қаржыны шектеу, несиелік-қаржылық шектеу 
- рестрикция кредитно-финансовая 

несие-кредит қоғамы - ссудно-кредитное общество 
несиелeндірудің материалдық жағынан қамтамасыз 
етілуі - материальная обеспеченность кредитования 

несиелендіру (кредит беру) туралы келісім - 
соглашение о кредитовании 

несиелендіру аумағы - территория кредитования 
несиелендіру бағдарламасы - программа кредитования 
несиелендіру базасы - база кредитования 
несиелендіру бойынша қызметтер көрсету - услуги по 
кредитованию 

несиелендіру ережелері - правила кредитования
несиелендіру жəне қаржыландыру бөлімі - отдел 
кредитования и финансирования 

несиелендіру жолымен қаржыландыру - 
финансирование путем кредитования 

несиелендіру жоспары - план кредитования 
несиелендіру жөніндегі операциялар - операции по 
кредитованию 

несиелендіру қағидаты - принцип кредитования 
несиелендіру кезінде алып-сатарлық жасау - 
спекуляция при кредитовании 

несиелендіру көзі - источник кредитования 
несиелендіру лимиті - лимит кредитования 
несиелендіру лимиттерін қайта бөлу - 
перераспределение лимитов кредитования 

несиелендіру мерзімі - срок кредитования 
несиелендіру объектісі - объект кредитования 
несиелендіру рəсімі - процедура кредитования 
несиелендіру ресурстары - ресурсы кредитования 
несиелендіру тəртіптемесі - режим кредитования 
несиелендіру тəсімі (сұлбасы) - схема кредитования 
несиелендіру туралы кепілдеме - рекомендация о 
кредитовании 

несиелендіру үрдісі - тенденции кредитования 
несиелендіру цифры - цифра кредитования 
несиелендіру шарттары - условия кредитования 
несиелендіру шегі - предел кредитования 
несиелендіруге қойылған құқықтық шектеу - 
правовые ограничения на кредитование 

несиелендіруден алып тастау - снятие с кредитования 
несиелендіруді қажетсіну - потребности в кредитовании 
несиелендіруді реттеу - регулирование кредитования 
несиелендіруді ұлғайту - расширение кредитования 
несиелендіруді шектеу - ограничение кредитования 
несиелендірудің ақылылығы - платность кредитования 
несиелендірудің ауыспалы қайнар көздері - 
переменные источники кредитования 

несиелендірудің бос лимиті - свободный лимит 
кредитования 

несиелендірудің ерекше тəртіптемесі - особый режим 
кредитования 

несиелендірудің жеңілдікті кезеңі - льготный период 
кредитования 

несиелендірудің заң белгілеген шегі - установленный 
законом предел кредитования 

несиелендірудің көбеюі - увеличение кредитования 
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несиелендірудің нысаналылығы - целенаправленность 
кредитования 

несиелендірудің өсуін шектеу - ограничение роста 
кредитования 

несиелендірумен қамту - охват кредитованием 
несиелер бойынша төлем - платежи по ссудам 
несиелер бойынша төлемдер туралы есептеме - отчет 
о платежах по ссудам 

несиелер жиынтығының депозиттерге қатынасы - 
отношение суммы ссуд к депозитам 

несиелерді (кредиттерді) бағалау əдіснамасы - 
методология оценки кредитов 

несиелеу - ссудить 
несиелі акциялардың бақылау пакетін сатып алу - 
приобретение контрольного пакета акций со ссудой 

несиелік (кредиттік) ақпаратқа сұрау салу - запрос на 
кредитную информацию 

несиелік (кредиттік) алтын карточка - золотая 
кредитная карточка 

несиелік (кредиттік) желілер - линии кредитные
несиелік (кредиттік) күміс карточка - серебряная 
кредитная карточка 

несиелік (кредиттік) лизинг - лизинг кредитный 
несиелік (кредиттік) платина карточка - платиновая 
кредитная карточка 

несиелік (кредиттік) чек - чек кредитный 
несиелік (кредиттік) шектеулер, несиені шектеу - 
ограничения кредитные 

несиелік баға белгілеу - ценообразование ссудное 
несиелік қаржыландыру - ссудное финансирование 
несиелік қосалқы шот - ссудный субсчет 
несиелік міндеттеме - обязательство ссудное 
несиелік пайыз, несие пайызы - ссудный процент 
несиені (кредитті) айрықша жағдайда тексеру - 
проверка кредита в исключительных случаях 

несиені (кредитті) бағалау - оценка кредита 
несиені (кредитті) берілгеннен кейін тексеру - 
проверка кредита после выдачи 

несиені (кредитті) бірлесіп беру, несиені (кредитті) 
бірлестіру - синдицирование кредита 

несиені (кредитті) бөлуші - распределитель кредита 
несиені (кредитті) əртараптандыру - диверсификация 
кредитов 

несиені (кредитті) жаңарту - возобновление кредита, 
возобновлять кредит

несиені (кредитті) иеленуші - распорядитель кредита 
несиені (кредитті) қайта қаржыландыру - 
рефинансирование кредита 

несиені (кредитті) қамсыздандыру ретінде енгізілген 
құндылықтар - ценности, внесенные в качестве 
обеспечения кредита 

несиені (кредитті) қамтамасыз ету тұрпаты - тип 
обеспечения кредита 

несиені (кредитті) қусыру - сжатие кредита 
несиені (кредитті) мерзімінен бұрын өндіріп алу - 
досрочное взымание кредитов 

несиені (кредитті) өтеу тəсілі - способ погашения 
кредитов 

несиені (кредитті) пайдалану нормасы - норма 
использования кредита 

несиені (кредитті) реттеу - регулирование кредитов 
несиені (кредитті) теріс пайдалану - злоупотребление 
кредитом 

несиені (кредитті) төлеуде мерзімді ұзарту, несиені 
төлеуге мəулет беру - отсрочка в уплате кредита 

несиені алуға өтінім үшін төлемақы - плата за заявку 
на получение ссуды 

несиені басқару - управление ссудами 
несиені дұрыс сыныптамау - неправильное 
классифицирование ссуды 

несиені есептен шығару - списание ссуды 
несиені жедел өтеу шарты - условие ускоренного 
погашения ссуды 

несиені ішінара өтеу - частичное погашение ссуды 
несиені қайтару - возврат кредита, возвращение ссуды
несиені қайтару мерзімін ұзарту - отсрочка погашения 
ссуды 

несиені қамтамасыз ету - обеспечение ссуды 
несиені қарызгерлер арасында бөлу - разделить ссуду 
между заемщиками 

несиені қосымша қамсыздандыру - дополнительное 
обеспечение ссуды 

несиені қысқарту - сокращение ссуды 
несиені қыспаққа алу байқалуда - наблюдается 
стеснение кредита 

несиені лимиттеу, несиені шектеу - лимитирование 
кредита 

несиені мерзім бойынша бөлу - распределение ссуд по 
срокам 

несиені мерзімінен бұрын өндіріп алу - досрочное 
взыскание ссуд 

несиені мерзімінен бұрын өтегені үшін төлемақы - 
плата за досрочное погашение ссуды 

несиені мерзімінен бұрын өтеу - досрочное погашение 
ссуды 

несиені мерзімінен бұрын өтеу үшін айыппұл - штраф 
за досрочное погашение ссуды 

несиені мерзімінен бұрын өтеуге қатысты ескертпе - 
оговорка относительно досрочного погашения ссуды 

несиені орналастыру үшін төлемақы - плата за 
размещение ссуды 

несиені өңдеу - обработка ссуды 
несиені өндіріп алу - взыскание ссуды 
несиені өтелгеннен кейін жаңарту - возобновлять ссуду 
после погашения 

несиені өтеу - погашение ссуды 
несиені өтеу қажеттігі туралы хабарлама - извещение 
о необходимости погасить ссуду 

несиені өтеу кезеңі - период погашения ссуды 
несиені өтеу кезінде босату - освобождение при 
погашении ссуды 

несиені өтеу мерзімі - срок погашения ссуды 
несиені өтеу шотына төлем - платежи в счет погашения 
ссуды 

несиені өтеуге жауапты тұлға - лицо, отвечающее за 
погашение ссуды 



359 НОМЕНКЛАТУРАДАҒЫ

несиені өтеуге қабілетсіздікті сақтандыру - 
страхование кредитной недееспособности 

несиені өтеуді талап ету - требование погашения ссуды 
несиені өтеудің ортақ бастау көзі - общий источник 
погашения ссуды 

несиені пайдаланушы - пользующийся ссудой 
несиені пайыздау əдісі - метод процентирования ссуды 
несиені пакетке біріктіру - объединять ссуды в пакет 
несиені пулдарға біріктіру - объединять ссуды в пулы, 
объединение ссуд в пулы 

несиені ресімдеу - оформление ссуды 
несиені талдау бөлімі - отдел анализа ссуд 
несиені тексеру бөлімі - отдел проверки ссуд 
несиені толық өтеу - полностью погашать ссуду 
несиені төлемеу - невыплата ссуды 
несиені үлестіру - распределение ссуд 
несиені шектеу - ограничение ссуды, рестрикция 
кредитная

несиенің (кредиттің) бағасыз шарты - неценовые 
условия кредита 

несиенің (кредиттің) ең жоғары сомасы - 
максимальная сумма кредита 

несиенің (кредиттің) жеткіліксіздігі - недостаток 
кредита 

несиенің (кредиттің) жоспарлы мөлшері - плановый 
размер кредита 

несиенің (кредиттің) қайтарылуын талап ету - 
требовать возврата кредита 

несиенің (кредиттің) қамтамасыз етілуі - 
обеспеченность кредита 

несиенің (кредиттің) құнсыздануы - инфляция кредита 
несиенің (кредиттің) өсу “төбесі”, несиенің өсу “шегі” 

- “потолок” роста кредита 
несиенің (кредиттің) өтелмеу қатерін сақтандыру - 
страхование риска непогашения кредитов 

несиенің (кредиттің) өтімділігі - ликвидность кредита 
несиенің (кредиттің) толық мерзімі - полный срок 
кредита 

несиенің (кредиттің) төлемдік сипаты - платежный 
характер кредита 

несиенің (кредиттің) төмендегі иеленушісі - 
нижестоящий распорядитель кредита 

несиенің алғашқы өтелуі - первое погашение ссуды 
несиенің алдыңғы қарызгері - первичный заемщик 
ссуды 

несиенің артықшылықты шарттары - 
привилегированные условия ссуд 

несиенің артылуы - избыток кредита 
несиенің бастапқы мерзімі - первоначальный срок 
ссуды 

несиенің жоғарғы шегі - потолок ссуды 
несиенің иесі - владелец ссуды 
несиенің қайтарылмау қатері - риск невозвращения 
ссуды 

несиенің қамтамасыз етілу дəрежесі - степень 
обеспеченности ссуды 

несиенің қамтамасыз етілуін ауыстыру - замена 
обеспечения ссуды 

несиенің қамтамасыз етілуін тексеру - проверка 
обеспечения ссуд 

несиенің қосалқы шоттары - ссудные субсчета 
несиенің күшін жою - аннулирование ссуды 
несиенің мөлшері - размер ссуды 
несиенің мүлік құнына қатынасы - отношение ссуды к 
стоимости имущества 

несиенің негізгі сомасы - основная сумма ссуды 
несиенің орташа мерзімі - средний срок кредита 
несиенің өсірілген сомасы - наращенная сумма ссуды 
несиенің өтелмеген қалдығы - непогашенный остаток 
ссуды 

несиенің өтелуін бақылау - контроль над погашением 
ссуд 

несиенің өтелуін талап ету - требовать погашения 
ссуды 

несиенің пайдаланылуын бақылау - контроль за 
использованием ссуд 

несиенің пайыздық мөлшерлемесі - ссудные 
процентные ставки 

несиенің пайызын немесе негізгі сомасын мерзімінде 
төлемеу - неуплата процента или основной суммы 
ссуды в срок 

несиенің шекті мөлшері - предельный размер ссуды 
несие-сыйлықақы - премия-ссуда 
нəтиже - исход, результат
нəтижелер ақпары - сводка результатов 
нəтижелерді бағалау - оценка результатов 
нəтижелеу, шығару, келтіру, қорытындылау - 
подведение 

нəтижелі кездесу - встреча результативная 
нəтижелі шот - результативный счет
нəтижелілік - результативность 
нəтижесіз іздестірулер - безрезультатные поиски
нəтижесіздік - безрезультатность 
нəтижесінде - в результате 
нəтижесінде, қорытындысында - в итоге 
неттинг - неттинг 
нетто / таза - нетто / чистый 
нетто, таза салмақ; таза баға; таза табыс - нетто 
ниет - замысел 
ниет, пиғыл - намерение
ниет туралы меморандум - меморандум о намерении 
ниет хаттамасы - протокол намерения
ниеттестер тобы - когорта
НИСИН (ағ. NІSІN - бағалы қағаздарды 
сəйкестендірудің əріптік-цифрлық кодтау 
нысанындағы ұлттық жүйесі) - НИСИН 

нитронегіз - нитрооснова 
нитроүлдір - нитропленка 
нобай - набросок 
нобай, алғашқы нұсқа - эскиз 
нобайлық тізімдеме - ведомость предварительная 
Нобель сыйлығы - премия нобелевская 
новелла, өзгертім - новелла 
номенклатура, атаулық - номенклатура 
номенклатурадағы қызметкер - работник 
номенклатурный 
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номенклатуралық - номенклатурный 
номенклатуралық қызмет - номенклатурная должность 
номенклатуралық нөмір - номер номенклатурный 
номенклатуралық тізім - номенклатурный список 
номинал бойынша облигация, атаулы құн бойынша 
облигация - облигация по номиналу 

номинал, атаулы құн, атаулы баға, аталынды құн - 
номинал 

номинативтік акция - номинативная акция 
норма белгілеу - установление нормы 
норма, мөлшер, мөлшерлік, шама, қалып - норма 
нормаға сəйкес - в соответствии с нормой 
нормадан асыра, нормадан тыс - сверх нормы 
нормадан жоғары - выше нормы 
нормадан төмен - ниже нормы 
нормаланатын айналым қаражаты - нормируемые 
оборотные средства 

нормаланатын активтер - нормируемые активы 
нормаланбаған еңбек - ненормированный труд 
нормаланбайтын айналым қаражаты - 
ненормируемые оборотные средства 

нормаланбайтын активтер - ненормируемые активы 
нормаланбайтын жұмыс күні - ненормируемый 
рабочий день

нормаланбайтын уақыт - время ненормируемое 
нормаларға сай болу - соответствие нормам 
нормаларды бұзу - нарушение норм 
нормаларды енгізу - введение норм 
нормаларды көтеру - завышение норм 
нормаларды төмендету - занижение норм 
нормалардың жоғарылауы - повышение норм 
нормалардың өзгеруі - изменение норм 
нормалау - нормирование 
нормалау жоспары - план нормирования 
нормалау, мөлшерлеу - нормирование 
нормалаушы - нормировщик 
нормалық бақылау - нормоконтроль
норманы қайта қарау - пересмотр норм 
норманы орындау - выполнение нормы 
норматив, мөлшерлі, мөлшерлік - норматив 
нормативтен тыс жəне артық қалдықтар - 
сверхнормативные и излишние остатки 

нормативтер белгілеу - установление нормативов 
нормативтерді əзірлеу - разработка нормативов 
нормативтерді қайта қарау - пересмотр нормативов 
нормативтердің тұрақтылығы - стабильность 
нормативов 

нормативтік акт, нормативтік кесім - акт нормативный
нормативтік актілерге қайшы келмеу - не 
противоречить нормативным актам

нормативтік базаны əзірлеу - разработка нормативной 
базы 

нормативтік бұйрық - нормативный приказ 
нормативтік əдіс - метод нормативный 
нормативтік əлеуметтік басқару - нормативное 
социальное управление 

нормативтік есеп - нормативный учет 
нормативтік жарлық - нормативный указ 

нормативтік жоспарлау əдісі, жоспарлаудың 
нормативтік əдісі - нормативный метод планирования 

нормативтік калькуляция - нормативная калькуляция 
нормативтік құжат - нормативный документ 
нормативтік құжаттар пакеті - пакет нормативных 
документов 

нормативтік құқықтық ақпарат жүйесі - система 
нормативной правовой информации 

нормативтік құн - стоимость нормативная 
нормативтік мерзім - срок нормативный 
нормативтік мөлшер - размер нормативный 
нормативтік өзіндік құн - нормативная себестоимость 
нормативтік пайда - нормативная прибыль 
нормативтік пайдалылық - нормативная 
рентабельность 

нормативтік салық жеңілдігі - нормативная налоговая 
льгота 

нормативтік салық салу - нормативное обложение 
нормативтік сипаттағы құжаттаманы тексеру - 
проверка документации нормативного характера 

нормативтік тексеріс - ревизия нормативная 
нормативтік тұжырым - вывод нормативный 
нормативтік уақыт - время нормативное 
нормативтік шығындар тіркелімі - регистр 
нормативных издержек 

нормативтік шығыс - нормативные расходы 
нормативтік-əдіснамалық қор - нормативно-
методологическая база

нормативтік-құқықтық актілер, низамдық-
құқықтық кесімдер - нормативно-правовые акты 

нормативтік-құқықтық актілерді топтастыру - 
консолидация нормативно-правовых актов

нормативтік-құқықтық актілердің қолданыс 
жағдайының өзгеруі - изменение обстоятельств 
действия нормативно-правовых актов

нормативтік-құқықтық құжат - документ нормативно-
правовой 

норматиктік-құқықтық актілерді кодтау - 
кодификация нормативно-правовых актов

ностро, біздің шот - ностро 
ностро депо шот - ностро депо счет 
ностро овердрафт - овердрафт ностро 
ностро шот - счет ностро 
ностро шоты бойынша қалдық (басқа банктегі) - 
остаток по счету ностро 

ностро-конто - ностро-конто 
ностро-шоттар - ностро-счета 
нота - нота 
нота бойынша хабарлама - уведомление по ноте 
нота кассирі - нотный кассир 
ноталық құжат - документ нотный 
нотаның атаулы құны - номинал ноты 
нотариалды жолмен куəландыру - 
засвидетельствование нотариально 

нотариалды жолмен куəландырылған - 
удостоверенный нотариально 

нотариалды куəландырылған құжат - документ 
нотариально заверенный
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нотариалды түрде куəландырылған тратта - 
засвидетельствованная нотариально тратта 

нотариалдық - нотариальный
нотариалдық акт - акт нотариальный
нотариалдық алым - нотариальные сборы 
нотариалдық баж - пошлина нотариальная 
нотариалдық жолмен расталған көшірме - 
нотариально заверенная копия 

нотариалдық кеңсе - нотариальная контора 
нотариалдық қуаттама - нотариальное подтверждение 
нотариалдық қызметтер көрсету - услуги 
нотариальные 

нотариалдық мəміле - нотариальная сделка 
нотариалдық органдардың қызметтері үшін 
төленетін баж - пошлина за услуги нотариальных 
органов 

нотариалдық ресімдеу - оформление нотариальное 
нотариалдық сертификат - нотариальный сертификат 
нотариат - нотариат 
нотариус (құжаттарды куəландыратын орын) - 
нотариус 

нотариус əзірлеген құжат - документ, подготовленный 
нотариусом 

нотариус растаған көшірме - копия заверенная 
нотариусом 

нотариустың куəландыруынсыз жасалған құжат - 
документ, совершенный без засвидетельствования 
нотариуса

нотес (қаржы есебіне ескерту) - нотес 
нотис - нотис 
нотис жіберу - послание нотиса 
нотис қабылдау - принятие нотиса 
нотификация, хабарлама жасау, наразылық 
хабарлама - нотификация 

ноу-хау бағасы - цена ноу-хау 
ноу-хау лицензиясының құны - стоимость лицензии 
ноу-хау 

ноу-хауға құқық - право на ноу-хау 
нөл қалдықты шот - счет с нулевым остатком 
нөл купонды - с нулевым купоном 
нөл купонды бағалы қағаздар шығару - выпуск 
ценных бумаг с нулевым купоном 

нөл купонды ипотека - ипотека с нулевым купоном 
нөл купонды қарыз - заем с нулевым купоном 
нөл купонды облигация - облигация с нулевым 
купоном 

нөлге айналдыру - нуллификация 
нөлдік - нулевой 
“нөлдік базис” - “нулевой базис” 
нөлдік қалдығы бар шот - счет с нулевым сальдо 
нөлдік купонды своп (айырбас) - своп с нулевым 
купоном 

нөлдік мөлшерлемелі тауарлар - товары с нулевой 
ставкой 

нөлдік номинал, нөлдік атаулы құн - номинал нулевой 
нөлдік өсім - рост нулевой 
нөлдік пайда шегі - точка нулевой прибыли 
нөлдік рейтинг - нулевой рейтинг 

нөлдік салық - нулевой налог 
нөлдік сыйлықақылы опцион - опцион с нулевой 
премией 

нөлдік тексеру - нулевая проверка 
нөлдік төлем - нулевой платеж 
нөлдік ықтималдық - вероятность нулевая 
нөмір, сан, ретсан - номер 
нөмірді теру - набрать номер
нөмірленген депозиттеу - нумерованное депонирование 
нөмірленген шот - нумерованный счет 
нөмірлендірудің əмбемап жүйесі - универсальная 
система нумерации 

нөмірлеу - обнумерование, пронумеровать
нөмірлеу; сандық қатар - нумерация 
нөмірлі шот - счет номерной 
нөмірше (нөмір басылған жетон, қатты қағаз) - 
номерок 

нүкте; орын, жер - точка 
нумерико (айналыстағы бүкіл ақша көлемі) - нумерико 
нумизмат - нумизмат
нумизматика - нумизматика 
нұқсан, зиян - урон 
нұқсан келтіру, зиян келтіру - нанесение ущерба, 
причинять ущерб

нұсқа - вариант 
нұсқа жоба - проект эскизный 
нұсқалылық - вариантность
нұсқама жүргізу - проводить инструктажа 
нұсқамаларға сəйкес - согласно предписаниям 
нұсқамаларды орындау - выполнение предписаний 
нұсқамалық, нұсқаухат, нұсқау беру, нұсқама - 
инструктаж 

нұсқау беру - давать указания, проинструктировать
нұсқау бойынша - по указанию 
“нұсқау бойынша төленуге тиіс” деген белгі - отметка 

“подлежит оплате по указанию” 
нұсқау, сілтеме - указание 
нұсқауға сəйкес - согласно указанию 
нұсқауларды орындамау - несоблюдение указаний 
нұсқауларды орындау - следования указаниям, 
выполнение указаний

нұсқаулы хат - письмо с указаниями 
нұсқаулық - инструкция
нұсқаулық хат - инструктивное письмо 
нұсқаулықтар беру - давать инструкции 
нұсқаулықтар шығару - выпуск инструкций 
нұсқаулықтарға орай, нұсқаулықтарға сəйкес, 
нұсқаулықтар бойынша - согласно инструкциям 

нұсқаулықтарға сəйкес - в соответствии с 
инструкциями 

нұсқаулықтарды бұзу - нарушение инструкций 
нұсқаулықтарды елемеу - игнорирование инструкций 
нұсқаулықтарды қайта қарау - пересмотр инструкций 
нұсқаулықтарды орындау - выполнение инструкций 
нұсқаулықтарды сақтамау - несоблюдение инструкций 
нұсқаулықтарды ұстану - следование инструкциям 
нұсқаулықты сақтау - соблюдение инструкции 
нұсқаушы - инструктор 
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нығайту - укрепление 
нығыздау, тығыздау - уплотнить
нысан, пішін, түр - форма 
нысаналы - целенаправленный
нысаналы мақсат - целевое назначение
нысаналы сапар - визит целевой 
нысанасыз пайдалану, мақсатқа сай пайдаланбау - 
нецелевое использование 

нысандық жасақтар - объектовые формирования 
нысандық жаттықтыру - объектовая тренировка
нысандық индекстеу - формальное индексирование 
нысандық қаржы есептемесі, ресімді қаржы 
есептемесі - формальный финансовый отчет 

нысандық түзету, ресімдік түзету - поправка 
формальная 

нысанның орнықты жұмыс істеуі мүмкіндігін 
арттыру - повышение устойчивости 
функционирования объекта

нысапты - умеренный 
нысапты баға - умеренная цена 
нысаптылық - умеренность 
нышан - знамение
ньюс-мейкерлер, ықпалды қайраткерлер - ньюс-
мейкеры 

ньюс-релиз, деректеме - ньюс-релиз 
нюанс, реңк, рəуіш (нəзік өзгешелік) - нюанс 

О 

о’кей (дұрыс) - о’кей (правильно) 
обелиск - обелиск
обердрафт - обердрафт 
обердрафт шоты - овердрафтный счет 
облигация - облигация 
облигация бағамы - курс облигации 
облигация бойынша атаулы пайыздық табыс - 
номинальный процентный доход по облигации 

облигация бойынша борыш - долг по облигации 
облигация бойынша жинақталған пайыз - 
накопленный процент по облигации 

облигация бойынша пайыз - процент по облигации 
облигация бойынша сыйлықақы - премия по 
облигации 

облигация бойынша төлем - платеж по облигации 
облигация бойынша төлемақы - выплата по 
облигациям 

облигация бойынша шегерім - скидка по облигациям 
облигация иелерінің тізілімі - реестр владельцев 
облигаций 

облигация индексі - индекс облигации 
облигация қоры - фонд облигационный 
облигация құнына үстеме сыйлықақы - премия сверх 
стоимости облигации 

облигация құнынан жоғары сыйлықақы - премия 
свыше стоимости облигации 

облигация нөмірі - номер облигации 
облигация рейтингі - рейтинг облигации 
облигация сертификаты - сертификат облигации 
облигация таралымы - тираж облигации 
облигация титрі - титр облигации 
облигация шығару сомасы - сумма эмиссии облигаций 
облигацияға шаққандағы баламалы табыс - 
эквивалентный доход на облигацию 

облигациядан алынған пайда - прибыль от облигации 
облигациядан пайда алушы - получатель прибыли от 
облигации 

облигациялар бойынша атаулы табыс - номинальный 
доход по облигациям 

облигациялар бойынша баламалы пайда - 
эквивалентная прибыль по облигациям 

облигациялар бойынша баламалы пайыздық кіріс - 
эквивалентный процентный доход по облигациям 

облигациялар бойынша кірісті төлеуге арналған чек - 
чек на выплату доходов по облигациям 

облигациялар бойынша нақты табыс - фактический 
доход по облигациям 

облигациялар бойынша пайыз төлеу үшін берілетін 
чек - чек для оплаты процентов по облигациям 

облигациялар бойынша пайыздық табыс - 
процентный доход по облигациям 

облигациялар бойынша табыс - доход по облигациям 
облигациялар есебінің кітабы - книга учета облигаций 
облигациялар жөніндегі анықтамалық - справочник 
по облигациям 

облигациялар иелерінің тіркелімі - регистр владельцев 
облигаций 

облигациялар кепілі - залог облигаций 
облигациялар қоржыны - портфель облигаций 
облигациялар мен артықшылықты акциялар қоры - 
фонд облигаций и привилегированных акций 

облигациялар нарығы - рынок облигаций 
облигациялар нарығын қолдау жоспары - план 
поддержки рынка облигаций 

облигациялар пакеті - пакет облигаций 
облигациялар сериясы - серия облигаций 
облигациялар сериясының нөмірі - номер серии 
облигаций 

облигациялар тарату - распространение облигаций 
облигациялар топтамасы - партия облигаций 
облигациялар топтамасын шығару - эмиссия партии 
облигаций 

облигациялар трансферті - трансферт облигаций 
облигациялар түрінде қамтамасыз ету - обеспечение в 
виде облигаций 

облигациялар шоты - счет облигаций 
облигациялар шығару, облигациялар шығарылымы - 
выпуск облигаций, эмиссия облигаций

облигациялар шығару жолымен қаржыландыру - 
финансирование путем выпуска облигаций 

облигациялар шығару туралы келісім - соглашение об 
эмиссии облигаций 
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облигациялар шығарушы мекеме - учреждение-
эмитент облигаций 

облигациялар шығарылымына шек қою - 
ограничение на выпуск облигаций 

облигацияларға ақы төлеу - оплата облигаций 
облигацияларға жазылыс - подписка на облигации 
облигацияларға жазылыс туралы хабарлама - 
уведомление о подписке на облигации 

облигацияларға сұраныс - спрос на облигации 
облигациялардан алынған капиталдың өсуі - прирост 
капитала от облигаций 

облигациялардан алынған табыс - доход от облигаций 
облигацияларды айырбастау - обмен облигаций 
облигацияларды акцияларға айырбастау - обмен 
облигаций на акции 

облигацияларды жинақ банктерінде сақтау - хранение 
облигаций в сберегательных банках 

облигацияларды иелену - владение облигациями 
облигацияларды қайтарып алу - отзыв облигаций 
облигацияларды кепілзат ретінде табыстау - передача 
облигаций в качестве залога 

облигацияларды мерзімдік сату - продажа облигаций 
на срок 

облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін төлеп 
алу құқығы туралы ескертпе - оговорка о праве 
досрочного выкупа облигаций 

облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алу 
туралы ескертпе - оговорка о досрочном выкупе 
облигаций 

облигацияларды орналастыру - размещение облигаций 
облигацияларды өтеу - погашение облигаций 
облигацияларды өтеу қоры - фонд погашения 
облигаций 

облигацияларды өтеу туралы жариялау - объявлять о 
погашении облигаций 

облигацияларды өтеу туралы хабарлама - 
уведомление о погашении облигаций 

облигацияларды өтеу туралы хабарландыру - 
объявление о погашении облигаций 

облигацияларды сақтау орны - хранилище облигаций 
облигацияларды сату - продажа облигаций 
облигацияларды сату секциясы - секция продажи 
облигаций 

облигацияларды сату туралы ресми хабарлама - 
официальное уведомление о продаже облигаций 

облигацияларды сату туралы хабарлама - 
уведомление о продаже облигаций 

облигацияларды сату шарттары - условия продажи 
облигаций 

облигацияларды сатып алу - покупка облигаций 
облигацияларды табыстау - передача облигаций 
облигацияларды тіркеуші - регистратор облигаций 
облигацияларды ұстаушы - держатель облигаций 
облигацияларды ұстаушылардың өкілі - 
представитель держателей облигаций 

облигацияларды ұсыну - предложение облигаций 
облигациялардың атаулы бағасы - номинальная цена 
облигаций 

облигациялардың бағамдық индексі - курсовой индекс 
облигаций 

облигациялардың бағасын белгілеу - котировка 
облигаций 

облигациялардың деректемелері - реквизиты 
облигаций 

облигациялардың иесі (иеленушісі) - владелец 
облигаций 

облигациялардың ізін жасыру - отмывание облигаций 
облигациялардың кеңінен танымалдығы - 
популярность облигаций 

облигациялардың міндетті деректемелері - 
обязательные реквизиты облигаций 

облигациялардың өтімділігі - ликвидность облигаций 
облигациялардың пайдалылығы - прибыльность 
облигаций 

облигациялардың сатып алушылар арасында 
кеңінен танымалдығы - популярность облигаций 
среди покупателей 

облигациялардың тіркелген ұстаушысы - 
зарегистрированный держатель облигаций 

облигациялармен еркін сауда - свободная торговля 
облигациями 

облигациялармен жасалатын мəмілелер - сделки с 
облигациями 

облигациялармен жасалатын мəмілелерді тіркеу 
журналы - журнал регистрации сделок с облигациями 

облигациялармен жасалатын операциялар - операции 
с облигациями 

облигациялармен қамтамасыз етілген - обеспеченный 
облигациями 

облигациялық айырбас - своп облигационный 
облигациялық борышы - облигационный долг 
облигациялық варрант - облигационный варрант 
облигациялық делдал - облигационный брокер 
облигациялық жалпы борыш - облигационный брутто-
долг 

облигациялық инвестициялық сенім қоры - 
облигационный инвестиционный траст 

облигациялық қайта қаржыландыру - 
рефинансирование облигационное 

облигациялық капитал - капитал облигационный 
облигациялық қарар - облигационная резолюция 
облигациялық қарыз - облигационный заем 
облигациялық қарыз аңдатпасы - проспект 
облигационного займа 

облигациялық қарыз бойынша қарызгер - заемщик по 
облигационному займу 

облигациялық қарыз бойынша міндеттеме - 
обязательство по облигационному займу 

облигациялық қарыз бойынша пайыздар - проценты 
по облигационному займу 

облигациялық қарызға атаулы қатысу - именное 
участие в облигационном займе 

облигациялық қарызды ішінара өтеу - частичное 
погашение облигационного займа 

облигациялық қарызды орналастыру - размещение 
облигационного займа 
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облигациялық қарызды өтеудің орташа мерзімі - 
средний срок погашения облигационного займа 

облигациялық қарызды тікелей орналастыру - 
прямое размещение облигационного займа 

облигациялық қарызхат, облигациялық қарыз - заем 
облигационный 

облигациялық қарызхат бойынша жазылушы - 
подписчик по облигационному займу 

облигациялық қарызхат шығару туралы келісім - 
соглашение о выпуске облигационного займа 

облигациялық келісім - облигационное соглашение 
облигациялық келісімшарт - облигационный контракт 
облигациялық коэффициент - облигационный 
коэффициент 

облигациялық крауд, облигациялық топ - 
облигационный крауд 

облигациялық купон - облигационный купон 
облигациялық купонды пайдалану - использование 
облигационного купона 

облигациялық құн - облигационная стоимость 
облигациялық опцион - облигационный опцион 
облигациялық өкілеттік - облигационное полномочие 
облигациялық пайыз - облигационный процент 
облигациялық своп - облигационный своп 
облигациялық сенімгерлік - траст облигационный 
облигациялық сертификат - облигационный 
сертификат 

облигацияны өтеу мерзімінен бұрын талап ету 
құқығы - право востребования облигации до срока 
погашения 

облигацияның атаулы бағамына үстеме - надбавка к 
номинальному курсу облигации 

облигацияның орташа табыстылығы - средняя 
доходность облигации 

облигацияның табыстылығы - доходность облигации 
облигацияның таза бағасы - чистая цена облигации 
облигацияшы - облигационер 
облиго - облиго 
облигор - облигор 
облыс - область
облыс аралық банк қызметі - межобластная банковская 
деятельность 

облыс аумағынан тысқары - за пределы области 
облыс бюджеті - бюджет области 
облыс орталығы - областной центр 
облыстық бюджет - бюджет областной 
объект, зерзат, нысан - объект 
объективті ақпарат, əділ ақпарат, шынайы ақпарат - 
объективная информация 

объективтілік, əділдік, шыншылдық - объективность 
объектілерді күзету - охрана объектов
объектілік каталог - каталог объектный
объектіні теңгерімге қабылдау - принятие объекта на 
баланс 

овердрафт - овердрафт 
овердрафт бойынша пайыз - процент по овердрафту 
овердрафт бойынша пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка по овердрафту 

овердрафт туралы келісім - соглашение об овердрафте 
овердрафтты өтеу - погашение овердрафта 
овердрафттық банк қызметі - овердрафтная банковская 
деятельность 

овердрафтыны жүзеге асыру - осуществить овердрафт 
овернайт - овернайт 
одақ - союз 
одақ актілері - акты союза 
одақ аралық борыш, одақтар арасындағы 
арасындағы борыш - междусоюзнические долги 

одақ құру - создание альянса 
одақ, бірлестік - альянс
одақтың тұрақты органдарын үйлестіру комитеті - 
координационный комитет постоянных органов союза

одақтың штаб-пəтері орналасқан ел - страна 
местопребывания штаб-квартиры союза

“одан əрі келісу үшін” - “для дальнейшего 
согласования” 

одан əрі қолдану үшін - для дальнейшего применения 
одд-лот, ұсақ лот, майда лот, толымсыз топтама - одд-
лот 

одонтометр - одонтометр
озаттықты сақтап қалу - удержать первенство 
озбырлық - произвол
озық - передовой 
озық əдіс - метод прогрессивный
озық жайғасым - позиция лидирующая 
озық жүру, алдын орау - опережение 
озық санау, озыңқы санамалау - опережающее 
считывание

озыңқы индикатор - опережающий индикатор 
озыңқы пайыздық мөлшерлеме - опережающая 
процентная ставка 

ой, ниет - помысел
ой еңбегі - труд умственный 
ойдағы акцепт (ризалық) - подразумеваемый акцепт 
ойдағы кепілдік - подразумеваемая гарантия 
ойдағы пайыздық мөлшерлеме - подразумеваемая 
процентная ставка 

ойдағыдай, табысты - успешный 
ойдан шығарылған - надуманный
ойдан шығарылған, жалған - фикция 
ойлау, ойлану, толғану - обдумать, мышление 
размышление

ойма жазу - гравюра
ой-өріс - кругозор
ойпікір, көзқарас - воззрение
ойталас, пікірталас - диспут
ойын бизнес - игорный бизнес
ойыншы (биржада) - игрок 
оқиға - событие; происшествие
оқиға болған орын - место события 
оқиғалар хроникасы - хроника событий
оқиғаның көнелігі - давность события
округ - округ
округтік - окружной 
округтік сот - суд окружной 
оқу - учеба, читка 
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оқу жылы - год учебный 
оқу залы, оқу құжырасы - зал читальный
оқу құралы - учебное пособие 
оқу процесі, оқу үдерісі - процесс учебный
оқуға арналған кредит, оқытуға арналған кредит - 
кредит на обучение 

оқу-жаттығу - учение
оқу-көшіру аппараты - аппарат читально-
копировальный

оқулық - учебник
оқушы, шəкірт - ученик
оқушылар құрамы - контингент учащихся 
оқшауландыру, оқшаулау - локализация
оқшауландырудан шығарылған қорлар - 
разблокированные фонды 

оқшауландырылған кредит - замороженный кредит 
оқшауландырылған қаражат, дерексізденген қаражат 

- отвлеченные средства 
оқшауландырылған нарық - обособленный рынок 
оқшауландырылған несие - замороженная ссуда 
оқшауландырылған шот - заблокированный счет, 
блокированный счет

оқшауландырылған экономика - экономика 
изолированная 

оқшаулану - обособляться
оқшаулап шектелген - локальный 
оқшаулап шектеу - локализация 
оқшаулау, бөлектеу; сауыттау; сақтап қою - 
изолирование, изоляция, блокирование; забронировать

оқшаулаудан шығару, бұлаттан шығару - 
разблокировать 

оқылатын белгілердің тізбесі - перечень читаемых 
знаков

оқылу шегі - предел читаемости
оқылымдылық - читаемость 
оқырман - читатель 
оқырман билеті - билет читательский
оқыс оқиға - инцидент
оқыту, үйрету - обучение 
оқытушы - преподаватель 
олжа - добыча, находка
олигархия - олигархия 
олигополия теориясы - теория олигополия 
олигополия, өктемдік - олигополия 
олигополиялық құрылымды нарық - рынок с 
олигопольной структурой 

олигополиялық нарық - рынок олигополистический 
олигопсония - олигопсония 
олимпиадалық мəнеттер - олимпийские монеты 
“олимпиадалық ынтымақ” қоры - фонд “олимпийская 
солидарность” 

олконто, əмбебап шот - олконто 
олқылық, кемшілік - неполадка 
омбудсман - омбудсман 
омнибустық шот - счет омнибусный 
он алты жасқа дейінгі балаларға арналған 
мақсатты салым ақша - целевые вклады на детей до 
шестнадцати лет 

он күн сайын, он күнде бір рет - ежедекадно
он күндік - декада
он үшінші айлықақы - оклад тринадцатый 
он үшінші жалақы - тринадцатая заработная плата 
ондық əмбебап жіктелім - универсальная десятичная 
классификация (УДК)

ондық жүйе - система десятичная 
ондық жүйеге көшу - переход на десятичную систему 
ондық жүйемен топтастыру - классификация 
десятичная

ондық метрикалық жүйе - десятичная метрическая 
система

ондық цифр - цифра десятичная 
онкол - онколь 
онколдық жəне қысқа мерзімді несие - онкольные и 
краткосрочные ссуды 

онколдық қаражат, талап етілмелі қаражат - 
онкольные средства 

онколдық кредит, талап етілмелі кредит - онкольный 
кредит 

онколдық мəміле, талап етілмелі мəміле - онкольная 
сделка 

онколдық мөлшерлеме - онкольная ставка 
онколдық несие бойынша пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка по онкольной ссуде 

онколдық несие нарығы - рынок онкольных ссуд 
онколдық несие, талап етілмелі несие - онкольная 
ссуда 

онколдық шот, талап етілмелі шот - онкольный счет 
онлайн - онлайн 
“он-лайн” (“онлайн”) режимі - режим “он-лайн” 

(“онлайн”) 
“он-лайн” режимінде ақпарат енгізу жүйесі - система 
ввода информации в режиме “он-лайн” 

онлайн-банкинг - онлайн-банкинг 
он-лайндық (онлайндық) тəртіптеме - режим он-
лайновый (онлайновый) 

онлайндық маркетинг - маркетинг онлайновый 
ономастика - ономастика
онсы - онсы 
он-хост - он-хост 
оң авторландыру - положительная авторизация 
оң айырма - разница положительная 
оң ГЭП, жағымды ГЭП - положительный ГЭП 
оң қуаттама - положительное подтверждение 
оң құқық, қолданыстағы құқық - право позитивное 
оң левередж - положительный левередж 
оң нəтиже - результат позитивный, эффект 
положительный

оң операциялық сальдо - положительное операционное 
сальдо 

оң өзгерістер - положительные изменения 
оң пікір - отзыв положительный 
оң репрессалия - репрессалия положительная 
оң салыстырып тексеру - позитивная сверка 
оң сальдо, оң айырма, оң қалдық - положительное 
сальдо 

оң табыс - положительный доход 
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оң үрдіс - тенденция положительная 
оң ықпал - влияние положительное 
оң, жағымды - положительный 
оңай баю - легкая нажива 
оңай іске асырылатын борыштық міндеттеме - 
легкореализуемое долговое обязательство 

оңай олжа - халява 
оңай өткізілетін - легкореализуемый 
оңай өткізілетін активтер - легкореализуемые активы 
оңай өткізілетін бағалы қағаздар - легкореализуемые 
ценные бумаги 

оңай өткізілетін облигациялар - легкореализуемые 
облигации 

оңайлату - упростить
оңайлатылған салық салу жүйесі - упрощенная 
система налогообложения 

оңайлатылған шот - упрощенный счет 
оңаша бітім - мир сепаратный
ондық ақша жүйесіне көшу - переход к десятичной 
денежной системе 

оңтайландырғыштық - рационализаторство 
оңтайландырғыштық ұсыныс - рационализаторское 
предложение 

оңтайландырма экономикалық-математикалық үлгі - 
оптимизационная экономико-математическая модель 

оңтайландыру - оптимализация, оптимизировать; 
маневрирование

оңтайландыру міндеті - задача оптимизации 
оңтайландыру үдерісі - процесс рационализации 
оңтайландыру; мұғдарлау, үлестеу - рационирование 
оңтайлы - оптимальный 
оңтайлы баға - оптимальная цена 
оңтайлы бағалау - оценка оптимальная 
оңтайлы бағдарламаны таңдау - выбор оптимальной 
программы 

оңтайлы басқару - управление оптимальное 
оңтайлы болжал - ожидания рациональные 
оңтайлы болжалдар теориясы - теория рациональных 
ожиданий 

оңтайлы бөлу - оптимальное распределение 
оңтайлы ету - оптимизация 
оңтайлы кезеңдік - цикл оптимальный 
оңтайлы негіз - основа оптимальная 
оңтайлы өлшем - критерий оптимальности
оңтайлы сақтау шаралары - оптимальные условия 
хранения 

оңтайлы таңдау - выбор оптимальный 
оңтайлы тəртіптеме - режим оптимальный 
оңтайлы тиімділік - эффективность оптимальная 
оңтайлы тұтыну бюджеті - потребительский 
рациональный бюджет 

оңтайлы ұсыныс - оптимальное предложение 
оңтайлы шешімдер - оптимальные решения 
оңтайлылық - оптимальность; маневренность
оңтайлылық қағидаты - принцип оптимальности 
Оңтүстік жəне Батыс Азия елдерінің пошта одағы 

- Почтовый союз стран южной и западной Азии 
(ПСЮЗА)

опасыздық - измена 
“оп-гоу” саясаты, “дігерлеме” саясат - политика “стоп-
гоу” 

опенинг - опенинг 
оперативті бөлім - оперативный отдел 
оперативтік басқару құқығы, оралымды басқару 
құқығы - право оперативного управления 

оперативтік есеп - учет оперативный 
оперативтік есеп-қисап - отчетность оперативная 
оперативтік есеп-қисап, жедел есеп-қисап, алыс-беріс 
есеп-қисабы - оперативная отчетность 

оперативтік ескертпе - оперативная оговорка 
оперативтік жоспар, күнделікті жоспар - оперативный 
план

оперативтік жоспарлау, жедел жоспарлау - 
оперативное планирование 

оперативтік зерде - оперативная память 
оперативтік өтем, оралымды өтем, жедел өтеу - 
оперативное покрытие 

оперативтік табыс - оперативный доход 
оперативтік тексеріс, жедел тексеріс - оперативная 
ревизия 

оперативтік уақытша есеп-қисап - оперативная 
временная отчетность 

оператор - оператор 
оператордың есебі - расчет оператора
операционист, операция жүргізуші - операционист 
операционист терезесі, операцияшы терезесі - окно 
операциониста 

операция аралық кезең - межоперационный период 
операция сəтті аяқталды - операция успешно 
завершена 

операция элементі - элемент операции
операция, алыс-беріс, амал - операция
операциялар жүргізілетін күн, операциялық күн - 
день операционный 

операциялар көлемі - объем операций 
операциялар мөлшері - размер операций 
операциялар реті - порядок операций 
операциялар тізілімі - реестр операций 
операциялардан түскен пайда - прибыль от операций 
операцияларды басқару - управление операциями 
операцияларды жүзеге асырудағы қате - ошибка в 
осуществлении операций 

операцияларды іштей бақылауға алу - внутренний 
контроль операций

операцияларды орындау - выполнение операций 
операцияларды таратып жазу - разноска операций 
операциялардың басталуын кейінге қалдыру - 
отсрочка начала операций 

операциялардың қорытындысын шығару - 
подведение итогов операций 

операциялардың орындалу тəртібі - порядок 
выполнения операций

операциялардың пайдалылығы - прибыльность 
операций 

операциялардың теңгерімділігі - сбалансированность 
операций 



367 ОПЦИОН

операциялардың тиімділігі - эффективность операций 
операциялардың тізбектілігі - последовательность 
операций 

операциялық абыр-сабыр (қарбаластық) - 
операционное столпотворение 

операциялық активтер - операционные активы 
операциялық ақша ағыны - операционный денежный 
поток 

операциялық алым - сбор операционный 
операциялық басшы (жетекші) - операционный 
руководитель 

операциялық басшылық - операционное руководство 
операциялық бөлім - операционный отдел 
операциялық бюджет - операционный бюджет 
операциялық валюталық тəуекел (қатер) - 
операционный валютный риск 

операциялық дағдарыс - операционный кризис 
операциялық департамент - операционный 
департамент 

операциялық есеп, операциялық міндет - 
операционная задача 

операциялық жүйе - система операционная 
операциялық журнал - операционный журнал 
операциялық залал - операционный убыток 
операциялық залдың репортері - репортер 
операционного зала 

операциялық ілгерілеу - операционный сдвиг 
операциялық іс-қимыл, операциялық əрекет - 
операционная деятельность 

операциялық қалдық - остаток операционный 
операциялық капитал - операционный капитал 
операциялық карточка - операционная карточка 
операциялық касса - операционная касса 
операциялық кезеңдік - цикл операционный 
операциялық коэффициент - операционный 
коэффициент 

операциялық көрсеткіштер - операционные  
показатели 

операциялық күйреу - операционный крах 
операциялық күн - операционный день 
операциялық күнделік - операционный дневник 
операциялық күннің аяғында сатып алу - покупка в 
конце операционного дня 

операциялық күннің басында сатып алу - покупка в 
начале операционного дня 

операциялық күннің соңы - конец операционного дня 
операциялық құжыра - операционный зал 
операциялық қызметкер - операционный работник 
операциялық левераж / левередж / леверидж - 
операционный левераж / левередж / леверидж 

операциялық лизинг - операционный лизинг 
операциялық маклер - операционный маклер 
операциялық менеджер - операционный менеджер 
операциялық орын - операционное место 
операциялық пайда - операционная прибыль 
операциялық пайда маржасы - маржа операционной 
прибыли 

операциялық сальдо - оперативное сальдо 

операциялық сыйысымдылық, операцияларды қоса 
атқарушылық - операционная совместимость 

операциялық табыс - операционный доход 
операциялық талдау - операционный анализ 
операциялық телім - операционный участок 
операциялық терезе - операционное окно
операциялық терезеде жасалатын бейқаржылық 
операция - нефинансовая операция, совершаемая в 
операционном окне

операциялық терезеде жасалатын бөлек операция 
- отдельная операция, совершаемая в операционном 
окне

операциялық терезеде жасалатын қаржылық 
операция - финансовая операция, совершаемая в 
операционном окне

операциялық терезеде жасалатын операция - 
операция, совершаемая в операционном окне

операциялық тəуекел, операциялық қатер - 
операционный риск 

операциялық техника - операционная техника 
операциялық тұтқа - операционный рычаг 
операциялық файл - операционный файл 
операциялық шығын - операционные издержки 
операциялық шығыс - операционные расходы 
операциялық-калькуляциялық шот - счет 
операционно-калькуляционный 

операциялық-кассалық машина - операционно-
кассовая машина

операциялық-нəтижелі шот - счет операционно-
результативный 

операцияны жүзеге асыру - осуществление операции 
операцияны орындау уақыты - время выполнения 
операции 

операцияның дұрыстығын даулау - оспаривание 
правильности операции

оптикалық аймақ - оптическая зона
оптикалық диск - диск оптический
оптикалық жазу жолы - оптическая строка
оптикалық санамалау - оптическое считывание
оптимизм, нық сенім - оптимизм
оптимум кард, оңтайлы карточка - оптимум кард 
оптимум парето - оптимум парето 
опцион “колл” құны - стоимость опциона “колл” 
опцион “пут” үшін сыйлықақы - премия за опцион 

“пут” 
опцион алушы - получатель опциона 
опцион бойынша сыйлықақы - премия по опциону 
опцион жазбагері - надписатель опциона 
опцион қоржыны - портфель опционный 
опцион құқығы - право опциона 
опцион мерзімінің өтуі - истечение срока опциона 
опцион мөлшерлемесі - ставка опциона 
опцион сатушы - продавец опциона 
опцион сыныбы - класс опциона 
опцион талаптары - условия опциона 
опцион тепе-теңдігі - паритет опциона 
опцион туралы ескертпе - оговорка об опционе 
опцион тұрпаты - тип опциона 
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опцион үшін сыйлықақы - премия за опцион 
опцион ұстаушы, опцион иесі - держатель опциона 
опцион, таңдалым - опцион 
опциондалған облигация - оптированная облигация 
опциондар нарығы - рынок опционов 
опциондар сериясы - серия опционов 
опциондарды айырбастау - обмен опционов 
опциондарды жариялау мерзімі - срок объявления 
опционов 

опциондарды хабарлау - объявление опционов 
опциондармен жасалатын операциялар - операции с 
опционами 

опциондармен сауда жасау - торговля опционами 
опционды жариялаудың соңғы күні - последний срок 
объявления опциона 

опционды мəміле - сделка с опционом 
опционды облигация - облигация с опционом 
опционды өтемдік сату, опционды орнын толтырып 
сату - покрытая продажа опциона 

опционды өткізу туралы хабарлама - уведомление о 
реализации опциона 

опционды пайдалану - использование опциона 
опционды сату - продажа опциона, продавать опцион 
опционды сатушыға оны сатып алушының 
пайдаланғаны туралы хабарлау - уведомление 
продавца опциона об использовании его покупателем 

опционды сатып алу - покупка опциона 
опционды сатып алушы - покупатель опциона 
опционды ұсыну - предложение опциона 
опциондық - опционный 
опциондық баға белгілеу үлгісі - модель опционного 
ценообразования 

опциондық дивиденд - дивиденд опционный 
опциондық дилер - опционный дилер 
опциондық қарыз - опционный заем 
опциондық келісім - опционное соглашение 
опциондық келісімшарт - опционный контракт 
опциондық қоржын - опционный портфель 
опциондық мəміле - сделка опционная 
опциондық нарық - рынок опционный 
опциондық өзара қор - опционный взаимный фонд 
опциондық сертификат - опционный сертификат 
опциондық спрэд - опционный спрэд 
опциондық сыйлықақы - премия опционная 
опциондық сыйлықақыны сатушы - продавец 
опционной премии 

опциондық шот - опционный счет 
опционнан бас тарту - отказ от опциона, отказаться от 
опциона

опционның аяқталған күні - дата окончания опциона
опционның иесі - владелец опциона 
опционның ішкі құны - внутренняя стоимость опциона 
опционның мерзімдік құны - срочная стоимость 
опциона 

опционның орнын толтыру - покрытие опциона 
опционның ұзақтығы - продолжительность опциона 
опцион-ұсыныс - опцион-предложение 
опционшы - опционер 

“орағытпа” қамқорлық - опека “обходная” 
орайластыру - приурочить
орайлы - благоприятный
оралман - репатриант
оралымды (қолданыстағы) құжаттық ақпарат - 
оперативная (действующая) документная информация 

оралымды банк есебі - оперативный банковский учет 
оралымды есеп - оперативный учет 
оралымды қаржы жоспары - оперативный финансовый 
план 

оралымды мемлекеттік қаржы бақылауы - 
оперативный государственный финансовый контроль 

оралымдылық, икемділік - гибкость 
оралымдылық, ілкімділік, шапшаңдық (жылдамдық, 
тез орындаушылық) - оперативность 

орам - виток
орам қағаздары - оберточная бумага
орам, буып-түю - упаковка 
орам, тайлама - рулон 
орама - обмотка 
орама үлдір - пленка рулонная
орау, орап байлау - обвязать
орау қағазының парағы - лист упаковочной бумаги
ораушы (затты буып түйетін, байлайтын қызметкер) 

- упаковщик 
орауын ашу; тоғанақты ашу - вскрытие упаковки 
орауыш; орауыш (тысқап) - катушка; обертка
орган, орын (газет, журнал, мекеме, ұйым) - орган 
органдардың құзыреті - компетенция органов 
орден - орден 
орден иегері - кавалер ордена 
орден кітапшасы - книжка орденская
ордер, иелік қағаз - ордер 
ордердің жасырын құндылығы - скрытая ценность 
ордера 

ордерлік бағалы қағаз - ордерная ценная бумага 
ордерлік борышкерлік міндеттеме - ордерное долговое 
обязательство 

ордерлік вексель - ордерный вексель 
ордерлік жеткізілімдер - ордерные поставки 
ордерлік индоссамент - ордерный индоссамент 
ордерлік қағаз - ордерная бумага 
ордерлік карточка - ордерная карточка 
ордерлік кітап - ордерная книга 
ордерлік құрал - ордерный инструмент 
ордерлік чек - ордерный чек 
ордерлік шот - ордерный счет 
оригинатор - оригинатор 
орналасқан жердің артықшылығы - преимущество 
месторасположения 

орналасқан жері, тұрған жері, тұрған орны - 
местонахождение 

орналастыру, негіздеу - базирование
орналастыру, тарату, жайғастыру, орналасым - 
размещение, размещать, расстановка

орналастыру аңдатпасы (анықтамасы) - проспект 
размещения 

орналастыру коэффициенті - коэффициент размещения 
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орналастыру меморандумы - меморандум размещения 
орналастыруға қабілеттілік - способность размещения 
орналастырылған - размещенный 
орналастырылған акциялар сомасының бүкіл 
шығарылымға қатынасы - отношение суммы 
размещенных акций ко всему выпуску 

орналастырылған қарыз - размещенный заем 
орналастырылған қарызхаттар сомасы - сумма 
размещенных займов 

орналастырылмаған кредит - неразмещенный кредит 
орналастырылуына кепілдік беру - гарантирование 
размещения 

орны ауыстырылатын активтер - перемещаемые 
активы 

орны ауыстырылған бағалы қағаздар - перемещенные 
ценные бумаги 

орны ауыстырылған вексель - перемещенный вексель 
орны толатын залал - убытки возместимые 
орны толмас - невосполнимый
орны толмастық - невосполнимость 
орны толтырылатын жарна, есесі өтелетін жарна - 
взнос возмещаемый 

орны толтырылған залал - убыток возмещенный 
орны толтырылған құн - компенсированная стоимость 
орны толтырылмайтын - невозместимый 
орны толтырылмайтын сома - невозместимая сумма 
орны толтырылуға тиісті - подлежащий возмещению 
орныққан дағды - привычка укоренившаяся 
орныққан практика - практика установившаяся 
орнықсыз - неустойчивый 
орнықсыз бағам - неустойчивый курс 
орнықсыз банк - неустойчивый банк 
орнықсыз валюта бағамы - неустойчивый валютный 
курс

орнықсыз нарық - неустойчивый рынок
орнықсыз экономикалық өсу - неустойчивый 
экономический рост

орнықсыздық - неустойчивость 
орнықты (бағам туралы, бағалы қағаздар туралы) - 
устойчивый 

орнықты ақша айналысы - устойчивое денежное 
обращение 

орнықты баға - устойчивая цена 
орнықты баға кезеңі - период устойчивых цен 
орнықты бағалы қағаздар - устойчивые ценные бумаги 
орнықты бағалы қағаздар қоржыны - портфель 
устойчивых ценных бумаг 

орнықты бағам - устойчивый курс 
орнықты валюта - устойчивая валюта 
орнықты даму - устойчивое развитие
орнықты деңгей - уровень устойчивый 
орнықты қарым-қатынас - отношения устойчивые 
орнықты компания - устойчивая компания 
орнықты нарық - устойчивый рынок 
орнықты негіз - основа устойчивая 
орнықты пайда - устойчивая прибыль 
орнықты пассивтер - устойчивые пассивы 
орнықты табыс - доход устойчивый 

орнықты тепе-теңдік - равновесие устойчивое 
орнықты үрдіс - устойчивая тенденция 
орнықты экономикалық өсуге қол жеткізу - добиться 
устойчивого экономического роста 

орнықтылық коэффициенті, тұрақтылық 
коэффициенті - коэффициент устойчивости 

орнықтылық теориясы - теория устойчивости 
орнықтылық, тұрақтылық, тұрлаулылық - 
устойчивость 

орнықтылықты анықтау - определение устойчивости
орнықтылықтың өзгергіштігі - изменчивость 
устойчивости 

орнын басу, ауыстыру - замещать, замещение
орнын толтыру, өтем, өтеу, жабу - покрытие 
орнын толтыру, өтеу - возмещать, возмещение, 
восполнение; наверстать

орнын толтыру қағидаты, өтемақы қағидаты - 
принцип компенсации 

орнын толтыру қоры, өтеу қоры - фонд возмещения 
орнын толтыру құқығынан бас тарту - отказ от права 
на возмещение 

орнын толтыру мөлшерлемесі - ставка возмещения 
орнын толтыру мөлшері - размер возмещения 
орнын толтыру мөлшерін анықтау - определение 
размера возмещения 

орнын толтыру пайызы - процент возмещения 
орнын толтыру түрінде - в виде возмещения 
орнын толтырудың қалдықтық құны - остаточная 
стоимость возмещения 

орнын толтырушы операциялар - операции 
компенсирующие 

орнынан алу, қызметтен босату - смещение
орта - среда 
орта буын басқарушы қызметкерлер - средний 
руководящий персонал 

орта буын басқарушы қызметкерлерді даярлау - 
подготовка среднего руководящего персонала 

орта буын басшы қызметкерлер құрамын оқыту - 
обучение среднего руководящего персонала 

орта мерзімді (бағалы қағаздар туралы) - 
среднесрочный 

орта мерзімді бағалы қағаздар - среднесрочные 
ценные бумаги 

орта мерзімді бағдарлама - программа среднесрочная 
орта мерзімді банк кредиті - среднесрочный 
банковский кредит 

орта мерзімді берешек - среднесрочная задолженность 
орта мерзімді борышкерлік бағалы қағаз - 
среднесрочная долговая ценная бумага 

орта мерзімді еркін айналысқа түсетін 
қазынашылық облигация - среднесрочная 
свободнообращающаяся казначейская облигация 

орта мерзімді жəне ұзақ мерзімді коммерциялық 
кредит - среднесрочный и долгосрочный 
коммерческий кредит 

орта мерзімді инвестиция - инвестиции среднесрочные 
орта мерзімді инвестициялау - инвестирование 
среднесрочное 



370ОРТА

орта мерзімді қазынашылық вексель - среднесрочный 
казначейский вексель 

орта мерзімді капитал - капитал среднесрочный 
орта мерзімді қаржы көмегі бағдарламасы - 
программа среднесрочной финансовой помощи 

орта мерзімді қаржы стратегиясы - среднесрочная 
финансовая стратегия 

орта мерзімді қаржыландыру - среднесрочное 
финансирование 

орта мерзімді қарыз - заем среднесрочный 
орта мерзімді кезең - среднесрочный период 
орта мерзімді кредит - среднесрочный кредит 
орта мерзімді кредит міндеттемелері бойынша 
пайыздық мөлшерлеме - процентная ставка по 
среднесрочным кредитным обязательствам 

орта мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздар - 
среднесрочные государственные ценные бумаги 

орта мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша 
борышты өтеу - погашение долга по среднесрочным 
государственным ценным бумагам 

орта мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу 
- погашение среднесрочных государственных ценных 
бумаг 

орта мерзімді мемлекеттік қарызхаттар - 
среднесрочные государственные займы 

орта мерзімді мемлекеттік облигациялар - 
среднесрочные государственные облигации 

орта мерзімді несие - среднесрочная ссуда 
орта мерзімді облигация - облигация среднесрочная 
орта мерзімді сыртқы қарыз - внешние среднесрочные 
займы 

орта сан, орташа сан - число среднее 
орта шама - средняя величина 
орта шама, орташа - средняя 
ортақ агент, қосарлас агент, тете агент - соагент 
ортақ ақша тепе-теңдігі теориясы - теория общего 
денежного равновесия 

ортақ алушы - сополучатель 
ортақ аудит - общий аудит 
ортақ берешек - общая задолженность 
ортақ бірлестік - объединение совместное 
ортақ борышкер(лер) - содолжник(и) 
ортақ бюджет - общий бюджет 
ортақ вексель беруші - совекселедатель 
ортақ депозит - общий депозит 
ортақ депозитарий - общий депозитарий 
ортақ есеп айырысу жоспары - общий расчетный план
ортақ жауапкершілік, ынтымақты жауапкершілік - 
солидарное ответственность 

ортақ жеткізілім - общая доставка
ортақ иелену - общее владение 
ортақ иелену, ортақ иелік - совладение 
ортақ иеленудегі шот - находящийся в общем владении 
счет 

ортақ иеленуші, бірге иеленуші - совладелец 
ортақ иеленуші, қосарлас иеленуші - сораспорядитель 
ортақ инвестициялық сенімгерлік қорлар - общие 
инвестиционные траст-фонды 

ортақ индоссамент - общий индоссамент 
ортақ ипотека - общая ипотека 
ортақ капиталдандыру - общая капитализация 
ортақ келісімшарт талабы - общее условие контракта 
ортақ кепіл, ортақ кепілзат - общий залог 
ортақ күрделі қаржы жұмсалымы - общие 
капитальные вложения 

ортақ кіріс, жалпы кіріс - общие доходы
ортақ қаржыландыру - общее финансирование 
ортақ қаржыландыру, бірлесіп қаржыландыру - 
софинансирование 

ортақ қаржылық жауапкершілік - общая финансовая 
ответственность 

ортақ қарыз - общий заем 
ортақ қор - общий фонд 
ортақ қор құру - создание общего фонда 
ортақ құқық - право общее 
ортақ құн, жалпы құн - общая стоимость 
ортақ менеджер - соменеджер 
ортақ меншік - общая собственность 
ортақ міндеттеме - общее обязательство 
ортақ міндеттеме, ынтымақты міндеттеме - 
солидарное обязательство 

ортақ мүкəммал - инвентарь общий
ортақ мүлік - общее имущество 
ортақ мұра, ортақ өсиеттік бас тарту, ортақ өсиетхат 

- общий легат 
ортақ мұрагер - сонаследник 
ортақ мұралану, бірлесіп мұралану - наследование 
совместно 

“Ортақ нарық” - “Общий рынок” 
ортақ несиегер, несиелес - сокредитор 
ортақ өтімділік - общая ликвидность 
ортақ пайда - общая выгода, общая прибыль
ортақ пайдалануға арналған - для общего пользования 
ортақ полис - общий полис 
ортақ сақтандыру - сострахование 
ортақ сақтандырушы - состраховщик 
ортақ сақтандырылушы, ортақ сақтанушы - 
сострахователь 

ортақ сақтық қор - общий резерв 
ортақ сақтық қор бірлігі - общая резервная единица 
ортақ сақтық қорлар, жалпы сақтық қорлары - 
общие резервы 

ортақ салық режимі - общий налоговый режим 
ортақ салықтық мөлшерлеме - общая налоговая ставка 
ортақ сауда бағамы - общий торговый курс 
ортақ сенім кепілдігі - общая гарантия доверия 
ортақ сенім қоры - общий траст-фонд 
ортақ серік - общий партнер 
ортақ серіктес - общее партнерство 
ортақ тариф, жалпы тариф - общий тариф
ортақ тексеру - общая проверка 
ортақ тəуелділік - созависимость 
ортақ төлем тапсырмасы - общее платежное поручение 
ортақ үлестік меншік - общая долевая собственность 
ортақ үрдіс - общая тенденция 
ортақ шарттар - общие условия 
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ортақ шот - общий счет 
ортақ шотқа - на общий счет 
ортақ экономикалық кеңістік - общее экономическое 
пространство 

ортақтық - общность
орталық айырбас баламы - центральный эквивалент 
обмена

орталық ақпараттық файл - центральный 
информационный файл 

орталық ақша-кредит басқармасы - центральное 
денежно-кредитное управление 

орталық аппарат - центральный аппарат
орталық атқарушы орган - центральный 
исполнитнельный орган 

Орталық Африканың пошталары мен электрлі 
байланысы əкімшіліктерінің конференциясы 
(КАПТАК) - Конференция администраций почт и 
электросвязи Центральной Африки (КАПТАК)

орталық бағам - центральный курс 
орталық банк - центральный банк 
орталық банк сақтық қорлары - резервы центрального 
банка 

орталық банкінің филиалы - филиал центрального 
банка 

орталық банкті басқарушы - управляющий 
центральным банком 

орталық банктің ақша-несиені реттеу жөніндегі 
өкілеттіктері - полномочия центрального банка по 
денежно-кредитному регулированию 

орталық банктің басқыншылығы - интервенция 
центрального банка 

орталық банктің белгілі бір банктегі “лоро” шоты - 
счет “лоро” центрального банка в данном банке 

орталық банктің қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 
- ставка рефинансирования центрального банка 

орталық банктің ресми есептік мөлшерлемесі - 
официальная учетная ставка центрального банка 

орталық банктің сақтық талаптары - резервные 
требования центрального банка 

орталық банктің шектеулері - ограничения 
центрального банка 

орталық бюджет - бюджет центральный 
орталық валюталық бағам - центральный валютный 
курс 

орталық депозитарий - центральный депозитарий 
орталық əкімшілік - центральная администрация
орталық есеп айырысу палатасы - центральная 
расчетная палата 

орталық нарық - центральный рынок 
орталық органдар - центральные органы 
орталық поштампт, бас поштампт - главпочтампт
орталық статистикалық бюро - центральное 
статистическое бюро 

орталық тепе-теңдік - центральный паритет 
орталық экономикалық ынтымақтастық кассасы - 
центральная касса экономического сотрудничества 

орталықсыздандыру, орталықсыздану, орталықтан 
айыру - децентрализация

орталықсыздандырылған нарықтық экономика - 
децентрализованная рыночная экономика 

орталықтандыру - централизация 
орталықтандырылған - централизованный 
орталықтандырылған ақша қоры - централизованный 
денежный фонд 

орталықтандырылған алтын-валюталық ресми 
сақтық қорлар - официальные централизованные 
золотовалютные резервы 

орталықтандырылған баға белгілеу - ценообразование 
централизованное 

орталықтандырылған байланыс жүйесі - 
централизованная система связи 

орталықтандырылған басқару, бір орталықтан 
басқару - управление централизованное 

орталықтандырылған басқару жүйесі - 
централизованная система управления 

орталықтандырылған басшылық - руководство 
централизованное 

орталықтандырылған берешек - централизованная 
задолженность 

орталықтандырылған бірыңғай банк жүйесі - 
централизованная система единого банка 

орталықтандырылған дара банк жүйесі - 
централизованная монобанковская система 

орталықтандырылған есеп - централизованный учет 
орталықтандырылған есеп айырысу, бір орталықтан 
есеп айырысу - централизованные расчеты 

орталықтандырылған есеп жүйесі - система 
централизованного учета 

орталықтандырылған есептеуіш желі - 
централизованная вычислительная сеть 

орталықтандырылған жеткізілім - централизованные 
поставки 

орталықтандырылған жоспарлау - планирование 
централизованное 

орталықтандырылған жоспарлы экономика - 
централизованная плановая экономика 

орталықтандырылған жүйе - система централизованная 
орталықтандырылған қор - централизованный фонд 
орталықтандырылған қорға аударым - отчисления в 
централизованный фонд 

орталықтандырылған кредит - кредит 
централизованный 

орталықтандырылған мемлекеттік баға белгілеу - 
централизованное государственное ценообразование 

орталықтандырылған тасымал - централизованная 
перевозка

орталықтандырылған тексеру - централизованная 
проверка 

орталықтандырылған шоттар - централизованные 
счета 

орталықтандырылмаған бастаулар - 
нецентрализованные источники 

орталықтандырылмаған басып шығару орынжайы - 
пункт децентрализованного печатания

орталықтандырылмаған қаржы көздері - 
децентрализованные источники 
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орташа айлық жалақы - среднемесячная заработная 
плата 

орташа айлық қажеттілік - средняя ежемесячная 
потребность 

орташа айлық табысты айқындау тəртібі - порядок 
определения среднемесячного заработка 

орташа айырбас бағамы - средний обменный курс 
орташа баға - средняя цена 
орташа бағам - средний курс 
орташа безбенделген өлшенім - средневзвешенное 
орташа валюта бағамы - средний валютный курс 
орташа деңгей - уровень средний 
орташа долларлық баға - средняя долларовая цена 
орташа жалақы - средняя заработная плата 
орташа жалақы деңгейі - уровень средней заработной 
платы 

орташа жалақыны есептеуге арналған жұмысшылар 
саны - численность для исчисления средней 
заработной платы

орташа жылдық көлем - объем среднегодовой 
орташа инкассоланған қалдық - средний 
инкассированный остаток 

орташа кəсіпкерлік - предпринимательство среднее 
орташа қалдық - средний остаток 
орташа қалдыққа пайыздар - проценты на средний 
остаток 

орташа құн - средняя стоимость 
орташа мерзім - средний срок 
орташа мерзімді болжау - прогноз среднесрочный, 
прогнозирование среднесрочное

орташа мерзімді кредит беру - кредитование 
среднесрочное 

орташа мерзімдік несие - ссуда среднесрочная 
орташа мөлшерлеме - средняя ставка 
орташа нарықтық бағам - средний рыночный курс 
орташа овердрафт - средний овердрафт 
орташа өлшем - среднее 
орташа өлшемделген табыстылық мөлшерлемесі - 
средневзвешенная ставка доходности 

орташа өлшемді қашықтық - средневзвешенное 
расстояние

орташа өлшемді құн - средневзвешенная стоимость
орташа өндірім - выработка средняя 
орташа пайда - средняя прибыль 
орташа пайыз нормасы - средняя норма процента 
орташа пайыздар - средние проценты 
орташа пайыздық мөлшерлеме - средняя процентная 
ставка 

орташа сақтандыру жарнасы - средний страховой 
взнос 

орташа сақтандыру сомасы - средняя страховая сумма 
орташа салмақ - средний вес
орташа сарабдал валюталық бағам - 
средневзвешенный валютный курс 

орташа сарабдал индекс - средневзвешенный индекс 
орташа сату көлемі - средний объем продаж 
орташа статистикалық көрсеткіштер - 
среднестатистические показатели 

орташа табыс - средний доход 
“орташа тап” теориясы - теория “среднего класса” 
орташа тариф - средний тариф
орташа тарифтік коэффициент - средний тарифный 
коэффициент 

орташа тарифтік мөлшерлеме - средняя тарифная 
ставка 

орташа тəуекел (қатер) - средний риск 
орташа тəуекел деңгейі - средний уровень риска 
орташа тəуліктік қалдық - среднесуточный остаток 
орташа түсім ақша - средняя выручка 
орташа шамаланған баға - средневзвешенная цена
орташа экономикалық көрсеткіштер - средние 
экономические показатели 

орташа экономикалық шамалар - средние 
экономические величины 

орташаландырылған цифрлар - цифры усредненные 
орташалау, орташаландыру - усреднение 
ортодомикалық қашықтық - ортодромическое 
расстояние

ортодромия - ортодромия
орфография, емле - орфография 
орфоэпия - орфоэпия 
орын ауыстыру, көшіру, қайта қою - передислокация, 
перестановка

орынбасар - заместитель 
орындалған жұмыс құны - стоимость выполненной 
работы 

орындалған жұмыстардың актісі - акт выполненных 
работ

орындалған жұмыстың бағасы - цена за выполненную 
работу 

орындалды - исполнено 
орындалмаған борышкерлік міндеттеме - 
невыполненное долговое обязательство 

орындалмаған міндеттемелер - невыполненные 
обязательства 

орындалмаған міндеттемелер пайызы - процент 
невыполненных обязательств 

орындалмаған міндеттемелерді инвестициялау - 
инвестирование невыполненных обязательств 

орындалмаған тапсырыстар картотекасы - картотека 
не выполненных заказов 

орындалмайтын - невыполнимый 
орындалсын немесе күші жойылсын - исполнить или 
аннулировать 

орындалу барысы - ход выполнения 
орындалу мерзімін бақылау - контроль за сроками 
исполнения

орындалу сатысында тұрған - находящийся в стадии 
исполнения

орындамау, орындалмау - невыполнение 
орындау қағазы, атқарушы парақ, орындау парағы - 
исполнительный лист 

орындау қағазы, орындау жазбасы, атқарушылық 
жазба - исполнительная надпись 

орындау карточкасы - карточка исполнения
орындау қоры, атқару қоры - фонд исполнения 
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орындау туралы нұсқама - предписание об  
исполнении 

орындау уақыты - время выполнения 
орындау үшін, атқару үшін - для исполнения
орындау, атқару - исполнить, исполнение
орындаудың мүмкін еместігі - невозможность 
выполнения 

орындаушы туралы ақпарат - информация об 
исполнителе 

орындаушы, атқарушы - исполнитель 
орынды, жөнді, мақсатқа сай - целесообразность, 
целесообразный 

орынды себеп - уважительная причина
орынды шешім - решение разумное 
орынды шығыс, ақталған шығыс - оправданные 
расходы 

орынсыз - не к месту 
осал заттар - хрупкие предметы
осы жыл, үстіміздегі жыл - год текущий
осы заманғы нарықтық экономика, заманауи 
нарықтық экономика - современная рыночная 
экономика 

осымен - настоящим 
осындай жағдайда - при данных условиях 
отандық банк - отечественный банк 
отандық валюта - валюта отечественная 
отандық вексель - отечественный вексель 
отандық жарияланым - публикация отечественная 
отандық нарық - отечественный рынок 
отандық облигация - облигация отечественная 
отандық өндіріс тауарлары - товары отечественного 
производства 

отау қоғам, кіндіктес қоғам - общество-внук 
отбасы - семья
отбасылық акция - семейная акция 
отбасылық бюджет, отбасылық қаражат - бюджет 
семейный 

отбасылық қор - фонд семейный 
отбасылық мұрағат - архив семейный
отбасылық облигация - семейная облигация 
отбасының ақшалай табысы - денежный доход семьи 
отбасының бюджеті, отбасының қаражаты - бюджет 
семьи 

отбасының ең аз тұтыну бюджеті - потребительский 
минимальный бюджет семьи 

отбасының жинақ ақшасы - сбережения семей 
ОТД шот-хабарламаларын жеткізу - доставка счетов-
извещений ОТД 

отқа төзімді (өртенбейтін) шкаф - шкаф несгораемый 
отқа төзімді касса (ақша, бағалы қағаздарды 
сақтайтын темір сандық) - касса несгораемая 

отставкаға шығару - уволить в отставку 
отставкаға шығу, қызметін доғару - выход в отставку, 
выйти в отставку

оттан қорғау құрамын сіңіру - пропитка огнезащитным 
составом 

оттектен оқшаулағыш - кислородоизолирующий
отын - топливо
“отырықшыланған” (“тұрақталған”) төлем құжаты - 

“оседланный” платежный документ 
отырыс, мəжіліс - заседание 
оферент / офферент - оферент / офферент 
оферт / оферта / офферт / офферта - оферт / оферта / 
офферт / офферта 

офертаны қайтарып алу - отзыв оферты 
офертаны растау - подтверждение оферты 
офис-менеджер - офис-менеджер 
офлайн - офлайн 
офсет - офсет 
“офсет” мəмілесі - сделка “офсет” 
офсеттік мəміле - офсетная сделка 
офсеттік операция - офсетная операция 
“офф-лайн” (“оффлайн”, “офлайн”) тəртіптемесі - 
режим “офф-лайн” (“оффлайн”, “офлайн”) 

офф-лайндық (оффлайндық, оффлайндық ) 
тəртіптеме - режим офф-лайновый (оффлайновый, 
офлайновый) 

оффшор - оффшор 
оффшор орталық - центр оффшор (оффшорный) 
“офф-шор” ауданы - район “офф-шор” 
оффшор-банк - оффшор-банк 
оффшорлық аймақтар - оффшорные зоны 
оффшорлық банк - банк оффшорный 
оффшорлық банк бөлімшесі - оффшорное банковское 
отделение 

оффшорлық банк қызметі, банктің ел аумағынан 
тысқары қызметі, банктің оффшорлық қызметі - 
оффшорная банковская деятельность 

оффшорлық банк мекемесі - оффшорное банковское 
учреждение 

оффшорлық банк операциялары - оффшорные 
банковские операции 

оффшорлық инвестициялық қорлар - оффшорные 
инвестиционные фонды 

оффшорлық қаржы орталықтары - оффшорные 
финансовые центры 

оффшорлық компания - оффшорная компания 
оффшорлық қор - фонд оффшорный 
оффшорлық орталықтар - оффшорные центры 
оффшорлық пайда алу орталықтары - оффшорные 
центры получения прибыли 

оффшорлық сақтандыру компаниясы - страховая 
оффшорная компания 

офшорлық - офшорный 
офшорлық банк - офшорный банк 
офшорлық банк қызметін көрсету - офшорное 
банковское обслуживание 

офшорлық банк орталығы - офшорный банковский 
центр 

офшорлық мəміле - сделка офшорная 
офшорлық фирма - фирма офшорная 
офшорлық шот - счет офшорный 
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өз бастамасымен - по своей инициативе 
өз егемендігін жариялау - самопровозглашение
өз жауапкершілігіне - на свою ответственность 
өз иелігінде - в своем распоряжении 
“өз клиентіңді біл” ережесі - правило “знай своего 
клиента” 

“өз күйінде”, “қаз қалпында”, “өзімен өзі” - “при 
своих” 

өз қалауынша əрекет ету өкілеттігі - полномочие 
действовать по собственному усмотрению 

өз қамқорлығына алу - взятие под свое 
покровительство 

өз қолы - личная подпись 
“өз қолына тапсырылсын” - “вручить в собственные 
руки”

өз құзыреті шеңберінде - в рамках своей компетенции
өз қызметкерлері алдындағы жауапкершілік - 
ответственность перед собственными сотрудниками 

өз міндеттемелері бойынша есеп айырысу - расчет по 
своим обязательствам 

өз міндеттемелерін табыстау - передача своих 
обязательств 

өз портреті - автопортрет
өз ұстанымын қорғау - отстаивание своей позиции 
өз үлесін төлеу - плата своей доли 
өз шарттарын күшпен таңу - диктовать свои условия
өзара - взаимно 
өзара айырбасталатын валюталар - взаимно 
конвертируемые валюты 

өзара айырбастау - обмен взаимный 
өзара алмастырушылық, бірін-бірі 
алмастырушылық - взаимозаменяемость 

өзара алмастырылатын қаржы құралдары - 
взаимозаменяемые финансовые инструменты 

өзара алмастырылатын опциондар - 
взаимозаменяемые опционы 

өзара əсер, өзара іс-қимыл, əрекеттестік - 
взаимодействие 

өзара бағам - взаимный курс 
“өзара байланысқан” тараптардың арасындағы 
трансакция - трансакция между “связанными” 
сторонами 

өзара байланысты қарызгерлер - взаимосвязанные 
заемщики 

өзара берешек - задолженность взаимная 
өзара берешекті есепке алу - зачет взаимных 
задолженностей 

өзара борыштарды есепке алу - зачет взаимных   
долгов 

өзара дендеп ену - взаимопроникновение 
өзара есеп айырысу - взаимные расчеты, взаиморасчет
өзара есеп айырысу бөлімі - отдел взаимных расчетов 
өзара есеп айырысу жүйесі - система взаиморасчетов 
өзара есеп айырысу күні - день взаимных расчетов 
өзара есеп айырысу құқығы - право взаимозачета 

өзара есеп айырысу негізінде алмасу - обмен на основе 
взаимных расчетов 

өзара есеп айырысу сальдосы - сальдо взаимных 
расчетов 

өзара есеп айырысуды жүргізу - ведение взаиморасчетов 
өзара есеп айырысуды салыстыру актісі - акт сверки 
взаиморасчетов 

өзара есеп айырысуды теңгерімдеу - сбалансирование 
взаимных расчетов 

өзара есепке алу - взаимный зачет, взаимозачет, 
произведение взаимозачета

өзара есепке алу жүйесі - система взаимозачетов 
өзара есепке алу тізбекшесі - цепочка взаимозачетов 
өзара жайғасым - контрапозиция 
өзара жəрдемдесу пактісі - пакт о взаимной помощи 
өзара жеткізілім - поставки взаимные 
өзара жеткізілімнің теңгерімділігі - 
сбалансированность взаимных поставок 

өзара келісілген - взаимосогласованный 
өзара келісім - взаимное соглашение, взаимосоглашение
өзара кеңшіліктер - уступки взаимные 
өзара кепілгерлік - взаимное поручительство 
өзара кепілгерлік қоғамы - общество взаимного 
поручительства 

өзара көмек - взаимная помощь 
өзара көмек кассасы - касса взаимопомощи 
өзара көмек қорының сақтаушысы - хранитель 
взаимного фонда 

өзара көмек туралы шарт - договор о взаимопомощи 
өзара көмек шарты - договор взаимопомощи 
өзара кредит - взаимный кредит 
өзара кредит беру қоғамы - общество взаимного 
кредитования 

өзара кредит қоғамы - общество взаимного кредита 
өзара қабылдауға келетін, өзара қолайлы - 
взаимоприемлемый 

өзара қаржыландыру - финансирование взаимное 
өзара қарыз алысуға қабілеттілік - способность к 
заимствованиям 

өзара қарыз беру құқықтары - права заимствования 
өзара қарыз жөніндегі операциялар - операции по 
заимствованию 

өзара қарыз инвесторлары үшін аударымдардың 
ұлттық жүйесі, Инк. - национальная система 
переводов для взаимных инвесторов, Инк. 

өзара қарыз қорлары акцияларының айналым ды-
лығы - оборачиваемость акций взаимных фондов 

өзара қарыз қоры - фонд взаимный 
өзара қарыз қорындағы үлес - доля во взаимном фонде 
өзара қарыз қорының қамқоршысы - опекун 
взаимного фонда 

өзара қарыз құралдары - инструменты заимствования 
өзара қарыз туралы ескертпе - оговорка о взаимности 
өзара қарыз туралы куəлік - свидетельства о 
заимствовании 

Ө 
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Өзара қарыз туралы ортақ ереже - Общее положение о 
заимствовании 

өзара қарызды қажетсіну - потребность в 
заимствованиях 

өзара қарыз-инвестициялық қоры - фонд взаимно-
инвестиционный 

өзара қарым-қатынас - взаимные отношения, 
взаимоотношение

өзара қатысу жүйесі - система взаимных участий 
өзара қолайлы негізде - на взаимоприемлемой основе 
өзара қолайлы шешім - решение взаимоприемлемое 
өзара қолдау - поддержка взаимная 
өзара қор, өзара қарыз қоры - взаимный фонд 
өзара қызметтер көрсету - услуги взаимные 
өзара мақұлдау - одобрение взаимное 
өзара мəміле туралы ақпаратты дүркін-дүркін алмасу 

- периодический обмен информацией о взаимных 
сделках 

өзара меншік, қарыз меншігі - взаимная собственность 
өзара мүдделер - интересы взаимные 
өзара мүдделілік - взаимное заинтересованность 
өзара міндеттеме - взаимное обязательство 
өзара міндеттемелердің теңгерімділігі - 
сбалансированность взаимных обязательств 

өзара негізде - на взаимной основе 
өзара несиелендіру - взаимное кредитование 
өзара несиелендіру шегі - предел взаимного 
кредитования 

өзара сақтандыру - взаимное страхование 
өзара сақтандыру қоғамы - общество взаимного 
страхования 

өзара салық - самообложение 
өзара сату - продажи взаимные 
өзара сауда - торговля взаимная 
өзара сенім - доверие взаимное 
өзара сенім негізінде - на основе взаимности 
өзара сенімсіздік - недоверие взаимное 
өзара сұраныс - спрос взаимный 
өзара сын - самокритика
өзара талаптар мен міндеттемелерді қолма-қол 
ақшасыз есепке алу жүйесі - система безналичных 
зачетов взаимных требований и обязательств 

өзара талаптарды есепке алу - зачет взаимных 
требований 

өзара талаптарды есепке алу тəртібімен есеп 
айырысу - расчет в порядке зачетов взаимных 
требований 

өзара талаптарды есепке жатқызуға негізделген есеп 
айырысу - расчет, основанный на зачете взаимных 
требований 

өзара тауар жеткізу - взаимная поставка 
өзара тəуелді - взаимозависимый 
өзара тəуелділік - зависимость взаимная, 
взаимозависимость

өзара тəуелсіздік - независимость взаимная 
өзара тиімді айырбас мəмілесі - сделка по 
взаимовыгодному обмену 

өзара тиімді байланыстар - связи взаимовыгодные 

өзара тиімді келіссөз - переговоры взаимовыгодные 
өзара тиімді қатынастар - отношения взаимовыгодные 
өзара тиімді мəміле - взаимновыгодная сделка 
өзара тиімді негіз - основа взаимовыгодная 
өзара тиімді негізде - на взаимовыгодной основе 
өзара тиімді сауда - торговля взаимовыгодная 
өзара тиімді ынтымақтастық - сотрудничество 
взаимовыгодное 

өзара тиімді ынтымақтастық қатынастар - отношения 
взаимовыгодного сотрудничества 

өзара тиімділік - выгода взаимная 
өзара тиімділік негізінде - на основе взаимной выгоды 
өзара төлемдер - взаимные платежи 
өзара түсіністік - взаимопонимание 
өзара түсіністік қағидаты - принцип взаимности 
өзара түсіністік қатынастар - отношения 
взаимопонимания 

өзара түсіністіктің жоқтығы - отсутствие 
взаимопонимания 

өзара уағдаластық - договоренность взаимная 
өзара уағдаластық бойынша - по взаимной 
договоренности 

өзара уағдаластық негізінде - на основе взаимной 
договоренности 

өзара шарт бойынша белгіленген баға - цена по 
контракту 

өзара іс-қимыл - взаимодействие 
“өзгедей” шот - счет “прочее” 
өзгермейтін - неизменный 
өзгермейтін бағалардағы сома - суммы в неизменных 
ценах 

өзгермейтін бағамен - в неизменных ценах 
өзгермейтіндік - неизменность, неизменяемость
өзгермелі айналым капиталы - переменный оборотный 
капитал 

өзгермелі баға - цена изменяющаяся 
өзгермелі бюджет - переменный бюджет 
өзгермелі деректер - данные меняющиеся 
өзгермелі купон - переменный купон 
өзгермелі мөлшерлеме - ставка изменяющаяся 
өзгермелі тəртіптеме - режим переменный 
өзгермелі үстеме шығыс - переменные накладные 
расходы 

өзгермелі шығын - переменные издержки 
өзгермелі шығын атқарымы - функция переменных 
издержек 

өзгермелі шығыс - переменные расходы 
өзгермес баға - неизменные цены 
өзгерту, өзгеріс - изменение 
өзгерту, түрлендіру, қайта құру - преобразование
өзгерту туралы арыз - заявление об изменении 
өзгертілмейтін жал (жалгерлік) - аренда неотменяемая
өзгеру үрдісі - тенденции изменения 
өзгеру, құбылу - метаморфоза
өзгеріп отыратын баға - изменяющаяся цена 
өзгеріс; үзіліс - перемена
өзгерістер енгізу - включение изменений, внесение 
изменений
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өзгерістер енгізу туралы келісім - соглашение о 
внесении изменений 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу - внесение 
изменений и дополнений 

өзгерістердің нəтижелілігі - эффективность изменений 
өзгеше пікір - мнение особое 
өздігінен - автоматический
өздігінен “тазартылатын” шоттар - счета с 
автоматической “очисткой” 

өздігінен жаңаратын аккредитив - автоматически 
возобновляемый аккредитив 

өздігінен жаңаратын кредит - автоматически 
возобновляемый кредит 

өздігінен жүретін машиналардың тежегіш жүйесі - 
тормозная система самоходных машин

өздігінен өсу - самовозрастание 
өздігінен өтелетін - самоликвидирующийся 
өздігінен өтелетін борыш - долг самопогашающийся 
өздігінен өтелетін несие - автоматически погашаемая 
ссуда 

өздігінен реттелуші ақша жүйесі - 
саморегулирующаяся денежная система 

өздігінен тіркелу, өзін-өзі тіркеу - саморегистрация 
өзекті - насущный 
өзекше - сердечник 
өзен порты - речной порт
өзен тасымалы - речные перевозки
өзі туралы ақпарат бермеуші (брокер туралы) - не 
дающий о себе информации 

өзімшілдік - эгоизм
өзін залалдан қорғау, залалдан қорғану - ограждать 
себя от убытков 

өзін міндеттемелермен байланыстырмау - не 
связывать себя обязательствами 

өзіндік ақшалай қаражат - личные денежные средства 
өзіндік еңбек, өзі үшін ететін еңбек - труд для себя 
өзіндік ерекшелік, қасиет, сапа, белгі - свойство 
өзіндік құн - себестоимость 
өзіндік құн бойынша - по себестоимости 
өзіндік құн индексі - индекс себестоимости 
өзіндік құн калькуляциясы - калькуляция 
себестоимости 

өзіндік құн тіркелімі - регистр себестоимости 
өзіндік құнды есептеу - расчет себестоимости 
өзіндік құнды есептеу əдісі - метод исчисления 
себестоимости 

өзіндік құннан жоғары - выше себестоимости 
өзіндік құннан төмен - ниже себестоимости 
өзіндік құнның артуы - увеличение себестоимости 
өзіндік құнның бөлінуі - разделение себестоимости 
өзіндік құнның төмендеуі - снижение себестоимости 
өзіндік құны бойынша белгіленген баға - цена по 
себестоимости 

өзіндік меншік - личная собственность 
өзіндік мүлік кепілімен берілетін несие - ссуда под 
личное имущество 

өзіндік сақтандыру, жекебасылық сақтандыру, жеке 
басты сақтандыру - личное страхование 

өзіндік сауда, өзімен-өзі болатын сауда - торговля с 
самим собой 

өзіндік, ерекшелік - самобытность
өзіне борыш бойынша міндеттемелер қабылдау - 
принимать на себя обязательства по долгу 

өзіне делькредере қабылдау - принимать на себя 
делькредере 

өзіне қарызхатты тарату жөнінде міндеттемелер 
қабылдау - принимать на себя обязательства по 
распространению займа 

өзіне міндеттеме қабылдау - принимать на себя 
обязательство 

өзіне несие бойынша міндеттемелер қабылдау - 
принимать на себя обязательства по ссуде 

“өзіне табыс етілсін” - “вручить лично”
өзінен-өзі жойылатын вексель, өздігінен өтелетін 
вексель - самоликвидирующийся вексель 

өзінен-өзі жойылатын кредит - самоликвидирующийся 
кредит 

өзінен-өзі жойылатын несие, өздігінен өтелетін несие - 
самоликвидирующаяся ссуда 

өзінен-өзі өтелетін борыш - самопогашающийся долг 
өзінен-өзі өтемпаздық, өзінен-өзі өтімділік - 
самоликвидность 

өзіне-өзі қызмет көрсету - самообслуживание 
өзін-өзі айыптау - самообвинение
өзін-өзі бағалау - самооценка 
өзін-өзі бақылау - самоконтроль
өзін-өзі баламалы бағалау - самооценка адекватная 
өзін-өзі басқару - самоуправление 
өзін-өзі билеу - самоопределение 
өзін-өзі билеу қағидаты - принцип самоопределения 
өзін-өзі валютамен қаржыландыру - 
самофинансирование валютное 

өзін-өзі жабдықтау - cамоснабжение 
өзін-өзі жарнамалау - самореклама 
өзін-өзі жетілдіру - самосовершенствование
өзін-өзі қамтамасыз ету - самообеспечение 
өзін-өзі қамтамасыз етушілік - самообеспеченность 
өзін-өзі қаржыландыратын - самофинансируемая 
өзін-өзі қаржыландыратын инвестициялар - 
самофинансирующиеся инвестиции 

өзін-өзі қаржыландыратын мəміле - сделка 
самофинансируемая 

өзін-өзі қаржыландыру - самофинансирование 
өзін-өзі қаржыландыру коэффициенті - коэффициент 
самофинансирования 

өзін-өзі қаржыландыру негізінде - на основе 
самофинансирования 

өзін-өзі қаржыландырудың жеткілікті деңгейі - 
достаточный уровень самофинансирования 

өзін-өзі қолдайтын борыш - самоподдерживающийся 
долг 

өзін-өзі қорғау - самооборона
өзін-өзі міндетті сақтандыру - самострахование 
обязательное 

өзін-өзі несиелендіру - самокредитование 
өзін-өзі өсіре бағалауы - самооценка завышенная 
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өзін-өзі өтейтін - самоокупающийся 
өзін-өзі өтеу - самокупаемость 
өзін-өзі өтеу негізінде - на основе самоокупаемости 
өзін-өзі өтеу шегі - точка самоокупаемости 
өзін-өзі өтеушілік, өз шығынын өзі өтеу - 
самоокупаемость 

өзін-өзі реттейтін экономика - саморегулируемая 
экономика 

өзін-өзі реттеу - саморегулирование 
өзін-өзі реттеушілік, өздігінен реттелушілік - 
саморегуляция 

өзін-өзі сақтандыру - самострахование 
өзін-өзі сертификаттау - самосертификация 
өзін-өзі тану - самопознание
өзін-өзі тарату - самороспуск 
өзін-өзі толық қаржыландыру - полное 
самофинансирование 

өзін-өзі төмендете бағалауы - самооценка пониженная 
өзін-өзі ұйымдастыру - самоорганизация 
өзін-өзі ұсыну, өзін-өзі таныстыру - самопредставление 
өзінің жауапкершілігіне алған тəуекел - риск на 
собственной ответственности 

өзінің міндеттемелерін орындамайтын əкімшілік - 
администрация, не выполняющая свои обязательства

өзінің шотында - на своем счете 
өктем (өжет, ожар); сипатты, тəн - характерный 
өктем, тегеурінді талап - императив 
өктемшіл - авторитарный
өкіл - представитель 
өкіл-делдал - посредник-представитель 
өкілдер жиналысы - собрание представителей 
өкілдік нормасы - норма представительства 
өкілдік, консулдық - Представительство, консульство
өкілдік, қайта таныстыру - репрезентация 
өкілдікті билік органдарының қаржы бақылауы 

- финансовый контроль представительных органов 
власти 

өкілдікті билік органдарының құзыреті - компетенция 
органов представительной власти

өкілдікті индоссамент - представительский 
индоссамент 

өкілдікті мекеме - учреждение представительное 
өкілдікті орган - орган представительный 
өкілдіктік шығыс - расходы представительские 
өкілдің уəкілеттігі - уполномочие представителя 
өкілет бейіні, өкілеттік бейіні - профиль полномочия 
өкілетті адам, өкілетті тұлға - лицо полномочное 
өкілетті делегат - делегат полномочный 
өкілетті делегация - делегация представительная 
өкілетті өкіл - полномочный представитель 
өкілетті өкілдік - полномочное представительство
өкілеттігі шектеулі өкіл - представитель с 
ограниченными полномочиями 

өкілеттік - полномочие 
өкілеттік беру - давать полномочия, делегировать 
полномочия, наделение полномочиями

өкілеттік бойынша - по полномочию 
өкілеттік деңгейі - уровень полномочий 

өкілеттік мерзімі - срок полномочия 
өкілеттік негізінде əрекет ету - действие на основании 
полномочий 

өкілеттік патенті - патент на полномочия 
өкілеттік шегінде - в пределах полномочий 
өкілеттік шегінде əрекет ету - действие в пределах 
полномочий 

өкілеттік шеңбері - круг полномочий
өкілеттікке ие болу - обладание полномочиями 
өкілеттікке сай əрекет ету - действие в соответствии с 
полномочиями 

өкілеттіктер беру - предоставление полномочий 
өкілеттіктерді бөлу - распределение полномочий 
өкілеттіктерді кеңейту - расширение полномочий 
өкілеттіктерді табыстау - передача полномочий 
өкілеттіктерді теріс пайдалану - злоупотребление 
полномочиями 

өкілеттіктерді шектеу - ограничение полномочий 
өкілеттіктердің болуы - наличие полномочий 
өкілеттіктердің бөлінуі - разделение полномочий 
өкілеттікті асыру - превышение полномочий 
өкілеттікті бұзу - нарушение полномочий 
өкілеттіліктерді тексеру - проверка полномочий 
өкім беруші банктің сəйкестендіргіш тұрпаты - тип 
идентификатора банка, отдающего распоряжение 

өкім беруші орган - распорядительный орган 
өкім бойынша - по распоряжению 
өкім бойынша сенім қоры - траст по распоряжению 
өкім құқығына берілген қолхат - расписка на право 
распоряжения 

өкім, өкімхат, ұйғарым, билеу, иелену - распоряжение 
өкімге сəйкес - в соответствии с распоряжением 
өкімгер, өкім жүргізуші, өкім беруші, иеленуші; 
басқарушы - распорядитель 

өкімгер-директор - директор-распорядитель 
өкімгерлік ережелер - распорядительные положения 
өкімгерлік индоссамент - распорядительный 
индоссамент 

өкімгерлік құжат - распорядительный документ 
өкімгерлік парақ - распорядительный листок 
өкімдеме - разнарядка
өкімді орындау - выполнение распоряжение 
өкімді экономика - экономика директивная 
өкімдік құжат - документ распорядительный 
өкімдік құжаттама - распорядительная документация 
өкімдік құжаттар - распорядительные документы
өкімет бірлігі, билік бірлігі - единство власти 
өкімет өкілі - представитель власти 
өкімет пен басқару органдарының құзыреті - 
компетенция органов власти и управления

өкімет, билік - власть
өкімнің күшін жою - отмена распоряжения 
өкімхат, нұсқаухат - циркуляр, письмо циркулярное
өкімхат шығару - выпуск циркуляра 
өкімхатты аккредитив - циркулярный аккредитив 
өкімші орган - орган распорядительный
өкімшілік, өкімгершілік - распорядительство 
өлшем - измерение
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өлшем, бірлік; бір - единица 
өлшем бірлігі - единица измерения
өлшем бірлігі; əлдебір шараны жүзеге асыру құралы; 
бірнəрсенің көріну шегі - мера 

өлшемдер жүйесі, бірліктер жүйесі - система единиц 
өлшемдердің сəйкессіздігі - несоразмерность 
өлшемдес арзандату - уценка соразмерная 
өлшемсіз - безразмерный
өлшеу - взвесить, взвешивание, 
өлшеусіз тəуекел (қатер) - неизмеримый риск 
өлшеуіш - измеритель 
өлі активтер - мертвые активы 
“өлі борыш” - “мертвый долг” 
өлі капитал - мертвый капитал 
“өлі” кепілзат - “мертвый” залог 
“өлі” нарық, “жансыз” нарық - рынок “мертвый” 
“өлі” рента, “жансыз” рента - рента “мертвая” 
өмір құнының шəкілі - шкала стоимости жизни 
өмір салты - уклад жизни 
өмірбаян - автобиография, биография
өмірбаян деректері - автобиографические данные
өмірбаяндық анықтама - справка биографическая 
өмірбаяншы - биограф
өмірді дағдылы сақтандыру - обычное страхование 
жизни 

өмірді қатерден сақтандыру - рисковое страхование 
жизни 

өмірді мерзімдік сақтандыру - срочное страхование 
жизни 

өмірді сақтандыру - страхование жизни 
өмірді сақтандыру бойынша сыйлықақы - премия по 
страхованию жизни 

өмірді сақтандыру жарнасының сақтық қоры - 
резерв взносов по страхованию жизни 

өмірді сақтандыру мерзімін ұзарту - пролонгация 
страхования жизни 

өмірді сақтандыру сақтық қоры - резерв страхования 
жизни 

өмірді сақтандыру сенім қоры - траст страхования 
жизни 

өмірді сақтандыруда тəуекелдікті іріктеу - отбор риска 
в страховании жизни 

өмірдің ұзақтығы - продолжительность жизни 
өмірлік бенефициарий - пожизненный бенефициарий 
өмірлік ие - владелец пожизненный 
өмірлік қажеттілік - потребности жизненные 
өмірлік құқық - пожизненное право 
өмірлік мүшелік - членство пожизненное 
өмірлік рента - рента пожизненная 
өмірлік рентаны сақтандыру - страхование 
пожизненной ренты 

өмірлік сақтандыру - страхование пожизненное 
өміршеңдік - жизненность
өміршеңдік, тіршілікке қабілеттілік - выживаемость 
өміршеңдікті қамтамасыз ету - обеспечение 
выживаемости 

өндіргіш еңбек - труд производительный 
өндіруші бағасы - цена производителя

өндіруші ел - страна-производитель 
өндіруші сертификаты - сертификат производителя 
өндірушілік атқарым, туындатушылық атқарым - 
функция производящая 

өндірім, өнім, дайын өнім - выработка 
өндірім көрсеткіші - показатель выработки 
өндірім нормаларын орындау - выполнение норм 
выработки 

өндірім нормасы - норма выработки 
өндірімділік (өнімділік) көрсеткіштері - показатели 
производительности 

өндіріп алу - подвергать взысканию 
өндіріп алу пайызы - процент взысканий 
өндіріп алу сомасы - сумма взыскания 
өндіріп алу сомасын анықтау - определение суммы 
взыскания 

өндіріп алу туралы сот бұйрығы - судебный приказ о 
взыскании 

өндіріп алу, төлету, төлеттіру; жаза қолдану, шара 
қолдану - взыскание, взимание, наложить взыскание

өндіріп алуды өтеу - погашение взыскания 
өндіріп алуды талап ету - подать к взысканию 
өндіріп алудың оңайлатылған нысаны - упрощенная 
форма применения взыскания 

өндіріп алушы - взыскатель 
өндіріп алынбаған - невзысканный 
өндіріп алынбаған пайыз - невзысканный процент 
өндіріп алынбайтын кредит - невзыскиваемый кредит 
өндіріп алынбайтын несие - невзыскиваемая ссуда 
өндіріп алынған ақша сомасын қайтару - возврат 
взысканных денежных сумм 

өндіріп алынған пайызды қайта қаржыландыру - 
рефинансирование взысканных процентов 

өндіріп алынуға тиіс борыштарды айқындау - 
определять долги, подлежащие взысканию 

өндіріп алынуға тиісті, төлеттіруге тиісті - 
подлежащий взысканию 

өндіріс - производство
өндіріс алаңы - площадь производства
өндіріс аясы - производственная сфера
өндіріс кезеңі - цикл производства (производственный) 
өндіріс нысаны - производственный объект
өндіріс пен тұтынудың арасалмағы - соотношение 
производства и потребления 

өндіріс уақыты - время производства
өндіріс үдерісі - процесс производства 
өндіріс факторлары - факторы производства 
өндіріс шоты - счет производства 
өндіріс шығынының есебі - учет затрат на 
производство 

өндіріске жұмсалған инвестициялардың тиімділігі - 
эффективность инвестиций в производство 

өндіріске жұмсалған тікелей шығын - прямые затраты 
на производство 

өндірісте импортты алмастыру - импортозамещение в 
производстве

өндірісті автоматтандыру - автоматизация производства
өндірісті мамандандыру - специализация производства 
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өндірісті орналастыру жəне дамыту міндеті - задача 
размещения и развития производства

өндірісті тұрақтандыру - стабилизация производства 
өндірістік - производственный 
өндірістік активтерге инвестиция жұмсау - 
инвестиции в производственные активы 

өндірістік алаң - производственная площадь
өндірістік берне, өндірістік атқарым - функция 
производственная 

өндірістік еңбек - труд производственный 
өндірістік есептеме - производственный отчет 
өндірістік жайларды тазалаушы - уборщик 
производственных помещений

өндірістік жарақаттану - травматизм производственный 
өндірістік жəне əлеуметтік даму қоры - фонд 
производственного и социального развития 

өндірістік жоспар - производственный план 
өндірістік көрсеткіштер - показатели производственные 
өндірістік қажеттілік - потребности производственные 
өндірістік қуат - производственная мощность
өндірістік қуат көрсеткіштері - показатели 
производственной мощности 

өндірістік қуаттардың нормадан ауытқуы - 
отклонение производственных мощностей от нормы 

өндірістік құрылыс - строительство производственное 
өндірістік оқу - производственное обучение 
өндірістік сақтық қорлар шоты - счет 
производственных резервов 

өндірістік салаға күрделі қаржы жұмсалымының 
тиімділігі - эффективность капитальных вложений в 
производственную сферу 

өндірістік үдеріс - производственный процесс
өндірістік үстеме шығыс - накладные 
производственные расходы

өндірістік шығын ағыны - поток производственных 
затрат 

өндірістік шығын шоты - счет производственных 
затрат 

өндірістік шығыс - производственные расходы
өндірістік-бухгалтерлік есеп - учет производственно-
бухгалтерский 

өндірістің жоспар-кестесі - план-график производства
өндірістің тікелей шығыны, тікелей өндіріс шығыны 

- прямые издержки производства 
өндірістің ырғақтылығы - ритмичность производства
өндірісші - производственник
өнер - искусство
өнер шебері - мастер искусства 
өнеркəсіп - промышленность
өнеркəсіп банкі - промышленный банк (промбанк) 
өнеркəсіп қоры - промышленный фонд 
өнеркəсіп орнына берілетін несие - ссуда 
промышленному предприятию 

өнеркəсіптегі пайда нормасы - норма прибыли в 
промышленности 

Өнеркəсіпті дамыту жөніндегі Біріккен Ұлттар 
Ұйымы (ЮНИДО) - Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

өнеркəсіптік акциялар түрінде қамтамасыз ету - 
обеспечение в виде промышленных акций 

өнеркəсіптік алтын - промышленное золото 
өнеркəсіптік жолмен өнім дайындау - изготовление 
продукта промышленным путем

өнеркəсіптік индекс - промышленный индекс 
өнеркəсіптік кредит - промышленный кредит 
өнеркəсіптік қолдампаздық - протекционизм 
промышленный 

өнеркəсіптік құрылыс - строительство промышленное 
өнеркəсіптік нысан - промышленный объект
өнеркəсіптік табысты облигация - промышленная 
доходная облигация 

өнеркəсіптік фирмалардың бағалы қағаздар 
шығаруы - эмиссия ценных бумаг промышленных 
фирм 

өнеркəсіптік шоттар - промышленные счета 
өнертабыс - изобретение
өнертапқыш - изобретатель 
өнім - продукция 
өнім ағыны - поток продукции 
өнім желісі, азық-түлік желісі - продуктовая линейка
өнім нормасын кеміту - занижение нормы выработки 
өнім өткізу - сбыт продукции
өнім сапасының индексі - индекс качества продукции 
өнім тізімі - список продукции 
өнімді бірегейлендіру (сəйкестендіру) жүйесі - системы 
идентификации продукта 

өнімді еңбек, жемісті еңбек - продуктивный труд 
өнімді капитал - капитал производительный 
өнімді өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызмет 
көрсетуден келтірілген залал - убытки от реализации 
продукции, выполнения работ, оказания услуг 

өнімді өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызмет 
көрсетуден түскен пайда - прибыль от реализации 
продукции, выполнения работ, оказания услуг 

өнімді ұсыну - представление продукции 
өнімді шығыс - продуктивные расходы 
өнімділік - продуктивность, производительность
өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) 
өзіндік құны - себестоимость продукции (работ, 
услуг) 

өнімнің өзіндік құнын кеміту жолдары - пути 
снижения себестоимости 

өнімнің тұтынылу қасиеті - потребительские свойства 
продукции 

өнімсіз - непроизводительный
өнімсіз еңбек - труд непроизводительный 
өнімсіз кредит - непроизводительный кредит 
өнімсіз қорлар - непроизводительные фонды 
өнімсіз несие - непродуктивная ссуда 
өнімсіз шығасы - непроизводительные потери 
өнімсіз шығын - непроизводительные затраты 
өнімсіз шығындау - трата непроизводительная 
өнімсіз шығыс - непроизводительные расходы 
өнімсіздік - непродуктивность 
өңдейтін ерітінді - раствор обрабатывающий
өңделме - давальческий
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өңделмеген деректер - необработанные данные 
өңдеу, өңделім - обработка, обрабатывать
“өңдеу кезінде зақымдалған” - “повреждено при 
обработке”

өңдеу сапасы, өңделу сапасы - качество обработки
өңдеу секторы - сектор обработки
өңдеу үдерісі - процесс обработки 
өңдеуге жұмсалған шығын, өңдеу шығыны - затраты 
на обработку

өңір, аймақ - регион 
өңірбет - форзац 
өңірлік банк - региональный банк 
өңірлік валюта бағамы - региональный валютный курс 
өңірлік даму қоры - фонд регионального развития 
өңірлік кеңесші - региональный советник
өңірлік көмек қоры - региональный фонд помощи 
өңірлік қор - региональный фонд 
өңірлік қор биржасы - региональная фондовая биржа 
өңірлік қор нарығы - региональный фондовый рынок 
өңірлік нарық - региональный рынок 
өңірлік одақ - региональный союз
өңірлік пошта одағы - региональный почтовый союз
өңірлік электрондық төлем жүйесі - региональная 
электронная система платежей 

өңірлік, аймақтық - региональный 
өрескел қате - ошибка грубая 
өрескелдік, жүгенсіздік - бесчинство
өркениетті тəсілдеме - цивилизованный подход 
өркөкіректік, менмендік - апломб
өрлеу, өсу - подъем 
өрлеу үрдісі - тенденция подъема 
өрлеудің орташа қарқыны - средний темп роста 
өрт - пожар
өрт сушүмегі - пожарная колонка 
өртке қауіпті - пожароопасный 
өрттен қорғау жасақтары - противопожарные 
формирования

өрттен қорғау жүйесі - система пожарной защиты 
өрттен қорғау қызметі - противопожарная служба
өрттен сақтану ережелері - правила противопожарные 
өртті өршітпеу, өртті оқшаулау - локализация пожара
өршімелі инфляция - галопирующая инфляция 
өршіту - вздувание 
өсе түсетін пайыз - нарастающие проценты 
өсе түскен баға - растущая цена 
өсе түскен борыш - растущий долг 
өсе түскен құн, өспелі құн - возросшая стоимость 
өсе түскен мөлшерлеме - растущая ставка 
өсе түскен нарық - растущий рынок 
өсе түсу - нарастать 
өсек-аяң - кляуза
өсиет - завет
өсиет, өсиетнама, өсиетхат - завещание 
өсиет бойынша қамқоршы - опекун по завещанию 
өсиет бойынша мұрагер - наследник по завещанию 
өсиет бойынша мұралану - наследование по  
завещанию 

өсиет бойынша сенім қоры - траст по завещанию 

өсиет болмаған жағдайда мұралану - наследование при 
отсутствии завещания 

өсиет ету; мұра етіп қалдыру - завещать 
өсиет ету бойынша бас тарту - отказ завещательный 
өсиет жүктелуші, өсиетті орындаушы - душеприказчик 
өсиет қалдыру - завещать 
өсиет қалдырушы - завещатель 
өсиет хат - завещательное письмо 
өсиетнамалық өкім, өсиетхаттық өкім - распоряжение 
завещательное 

өсиетнамалық сенімгерлік жөніндегі қамқоршы - 
попечитель по завещательному трасту 

өсиетті бекіту - утверждение завещания 
өсиетті даулау - оспаривание завещания 
өсиетті орындаушы - исполнитель завещания 
өсиетті орындаушының құжаты - документ 
исполнителя завещания 

өсиетті соттың бекітуі - утверждение завещания судом 
өсиетті тіркеуші - регистратор завещаний
өсиеттік бас тарту - завещательный отказ 
өсиеттік өкім - завещательное распоряжение 
өсиеттік шот - завещательный счет 
өсиеттің барлығы - наличие завещания 
өскелең табыстылық - доходность растущая 
өскелең экономика - растущая экономика 
өскен - наросший 
өскен капитал - наращенный капитал 
өскен пайыздар - наросшие проценты 
өскін - зачаток
өспелі жиынтық - нарастающий итог 
өспелі жиыны, өспелі қорытынды - нарастающий итог 
өспелі пайыз - процент наросший 
өспелі сома - нарастающая сумма 
өспелі үлеспұл - нарастающий пай 
өсу кезеңдігі - цикл роста 
өсу коэффициенті - коэффициент прироста 
өсу қарқынындағы айырма - разница в темпах роста 
өсу қарқынының баяулауы - замедление темпа роста 
өсу қоры, өрлеу қоры - фонд роста 
өсу үдерісі - процесс роста 
өсу үрдісі - тенденция роста 
өсу, арту, өсім - рост, прирост 
өсуге ақша беру - давать деньги в рост 
өсудің орташа қарқыны - средний темп прироста 
өсу-құлдырау - рост-падение 
өсім, өсімақы, өсімпұл - пеня 
өсім көрсеткіші - приростный показатель 
өсім сомасы - сумма прироста 
өсімақы өндіріп алу - взыскание пени 
өсімқор - ростовщик, процентщик 
өсімқорлық - ростовщический, ростовщичество
өсімқорлық - ростовщический, ростовщичество
өсімқорлық баға - ростовщическая цена 
өсімқорлық капитал - ростовщический капитал 
өсімқорлық кіріптарлық - кабала ростовая 
өсімқорлық мөлшерлеме - ростовщическая ставка 
өсімқорлық несие (кредит) - ростовщический кредит 
өсімқорлық операциялар - операции ростовщические 
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өсімқорлық пайыз - ростовщический процент 
өсімқорлық пайыздық мөлшерлеме - ростовщическая 
процентная ставка 

өсімпұл есептеу - начисление пени 
өсімпұл өндіріп алу - взыскивание пени 
өсімпұл салу - наложение пени 
өсімпұл сомасы - сумма пени 
өсімпұл төлеу - плата пени 
өсімпұлды есептен шығару - списание пени 
өсіңкі борыш - долг растущий 
өсіңкі табыстылық - доходность возрастающая 
өсірілген баға, көтеріңкі баға - завышенная цена 
өте əлсіз нарық - очень слабый рынок 
“өте жақсы жағдайда” бірлестіру - синдицирование 

“на лучших условиях” 
өте жоғары баға - очень высокая цена 
өте қатерлі (тəуекелдік) бағалы қағаздар - очень 
рискованные ценные бумаги 

өте қатерлі (тəуекелдік) облигация - очень рискованная 
облигация 

өте құпия - совершенно секретно 
өте төмен баға - очень низкая цена 
өте ірі - очень крупный 
өте ірі банк - очень крупный банк 
өте ірі қаржы мəмілесі - очень крупная финансовая 
сделка 

өтейтін опцион - опцион покрывающий 
өтелген аккредитив - покрытый аккредитив 
өтелген арбитраж - покрытый арбитраж 
өтелген бағалы қағаз - погашенная ценная бумага
өтелген жайғасым - позиция покрытая 
“өтелген жоқ” деген белгі - отметка “нет покрытия” 
өтелген залал - покрытый убыток 
өтелген қосарлы опционды сату - продажа покрытого 
двойного опциона 

өтелген құн - стоимость компенсированная 
өтелген маржа - покрытая маржа 
өтелген несие - ссуда погашенная 
өтелген операция - покрытая операция 
өтелген опцион - покрытый опцион 
өтелген опцион сатушысы - продавец покрытого 
опциона 

өтелген тəуекел - риск покрытый 
өтелген чек - чек погашенный 
өтелетін - погашаемый 
өтелетін бағалы қағаздар - погашаемые ценные бумаги 
өтелетін берешек - погашаемая задолженность 
өтелетін борыш - погашаемый долг 
өтелетін зиян - ущерб возмещаемый 
өтелетін қатер, өтелетін тəуекел - риск покрываемый 
өтелетін облигациялар кестесі - таблица погашаемых 
облигаций 

өтелетін сома - сумма возмещаемая 
өтелетін шығарылымдарды қайта қаржыландыру - 
рефинансирование погашаемых выпусков 

өтелетін шығын - возмещаемые затраты 
өтелетін шығынның құрамы - состав возмещаемых 
затрат 

өтелме төлем - погасительный платеж 
өтелмеген - непогашенный, непокрытый, 
неликвидированный

өтелмеген аккредитив - непокрытый аккредитив 
өтелмеген берешек - задолженность непогашенная 
өтелмеген берешек қалдығы - остаток непогашенной 
задолженности 

өтелмеген борыш - непогашенный долг, 
неликвидированный долг

өтелмеген жайғасым - позиция непокрытая 
өтелмеген залал - непокрытый убыток 
өтелмеген залалдардың сақтық қоры - резервный 
фонд неоплаченных убытков 

өтелмеген кредит - непогашенный кредит 
өтелмеген қажеттілік - потребность непокрытая 
өтелмеген қазынашылық валюта - непогашенная 
казначейская валюта 

өтелмеген қалдық - остаток непогашенный 
өтелмеген міндеттемелер - обязательства непокрытые 
өтелмеген міндеттемелерге арналған қор - фонд для 
непогашенных обязательств 

өтелмеген несие - непогашенная ссуда 
өтелмеген несие қалдығы - остаток непогашенной 
ссуды 

өтелмеген несиені есептен шығару - списание 
непогашенной ссуды 

өтелмеген нота - нота непогашенная 
өтелмеген овердрафт - овердрафт непокрытый 
өтелмеген опцион - непокрытый опцион 
өтелмеген опционды сатушы - продавец непокрытых 
опционов 

өтелмеген орташа қалдық - средний непогашенный 
остаток 

өтелмеген сома - сумма непогашенная 
өтелмеген төлем - неплатежи
өтелмеген чек - непогашенный чек, чек без покрытия, 
чек непокрытый

өтелмеген шығын - затраты невозмещенные 
өтелмеген шығындар қалдығы - остаток 
невозмещенных затрат 

өтелмеген эмиссия - непогашенная эмиссия 
өтелмейтін - непогашаемый 
өтелмейтін пайыздық арбитраж - процентный 
арбитраж без покрытия 

өтелмейтін шығынның құрамы - состав 
невозмещаемых затрат 

өтелмелі акциялар - акции погашаемые 
өтелмелі опцион - опцион с покрытием 
өтелмеу - непокрытие 
өтелмеу, өтемеу - непогашение 
өтелу деңгейі - степень покрытия 
өтелу мерзімі - срок окупаемости 
өтелуге тиіс - подлежащее погашению 
өтелуге тиіс ипотека - ипотека, подлежащая погашению 
өтелуге тиісті - подлежащий погашению 
өтелімділік кезеңі - период окупаемости 
өтелімділік коэффициенті - коэффициент окупаемости 
өтелімділік шегі - точка окупаемости 
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өтелімділік, өтелімпаздық - окупаемость 
өтелімділіктің орташа мөлшерлемесі - средняя ставка 
окупаемости 

өтелімпаздық əдісі, өтелімділік əдісі - метод 
окупаемости 

өтем, өтемақы, өтеу, орнын толтыру, қарымақы, 
қарымта - компенсация, возмещение

өтем бойынша төлем - платежи по погашению 
өтем құны, орнын толтыру құны - стоимость 
возмещения

өтем мерзімін өткізіп алу - просрочка погашения 
өтем нормасы - норма покрытия 
өтем ретінде - в качестве покрытия 
өтем сомасын анықтау - определение суммы возмещения 
“Өтем төлеу есебіне жатқызылатын сома” шоты 

- счет “Суммы, причитающиеся в счет выплаты 
возмещения”

өтем ұсыну - предоставление покрытия 
өтемақы алуға құқық - право на компенсацию 
өтемақы əдісі - метод компенсации 
өтемақы белгілеу - установление компенсации 
өтемақы кестесі - таблица компенсации
өтемақы мөлшері - размер компенсации 
өтемақы мөлшерін анықтау - определение размера 
компенсации 

өтемақы объектісі - объект компенсационный 
өтемақы ретінде - в качестве компенсации 
өтемақы сомасы - сумма компенсации 
өтемақы талап ету - требование компенсации 
өтемақы тəртібі - порядок компенсации 
өтемақы теориясы - теория компенсации 
өтемақы төленетін шегеріс - компенсируемые вычеты 
өтемақы төлеу, орнын толтыру - выплата компенсации, 
уплата компенсации, выплатить компенсацию, 
компенсировать

өтемақы туралы шарт - договор о компенсации 
өтемақы түрінде - в виде компенсации 
өтемақы ұсыну - предложение компенсации 
өтемақы үшін жауапкершілік - ответственность за 
компенсацию 

өтемақы шарттары - условия компенсации 
өтемақылы қаржыландыру жүйесі - система 
компенсационного финансирования 

өтемақылы қарыз - заем компенсационный 
өтемақылы тауар биржасы - товарная 
компенсационная биржа 

өтемақылық алым - сборы компенсационные 
өтемақылық баж - пошлина компенсационная 
өтемақылық борыш - долг компенсационный 
өтемақылық келісім - компенсационные соглашения
өтемақылық қалдық - компенсационный остаток 
өтемақылық қаржыландыру - компенсационное 
финансирование 

өтемақылық қарыз - компенсационный заем 
өтемақылық қор - фонд компенсационный 
өтемақылық мəміле - сделка компенсационная 
өтемақылық міндеттеме - обязательство 
компенсационное 

өтемақылық негіз - основа компенсационная 
өтемақылық негізде - на компенсационной основе 
өтемақылық операция - операция компенсационная 
өтемақылық реттеу - урегулирование компенсационное 
өтемақылық саясат - политика компенсационная 
өтемақылық теңгерім - компенсационный баланс 
өтемақылық төлем - компенсационный платеж, 
компенсирующий платеж

өтемақылық төлемді қаржыландыру - 
финансирование компенсационных выплат 

өтемақылық шот - компенсационный счет 
өтемақылық шығыс - расходы компенсационные 
өтемақылық шығысты шегеру - вычет 
компенсационных расходов 

өтемақының өскен сомасы - наросшая сумма 
компенсации 

өтемақысыз опцион, орны толтырылмайтын опцион 
- опцион некомпенсируемый 

өтемге арналған сақтық қор - резерв для погашения 
өтемге қалдырылған қорлар, тұрақталушы қорлар - 
оседающие фонды 

өтемді аудару - перевод покрытия 
өтемді қамтамасыз ету - обеспечивать покрытие 
өтемді өткізу - реализация покрытия 
өтемді төлеу - выплата возмещения
өтемдік баж - компенсирующая пошлина
өтемдік жайғасым, өтелуші жайғасым - позиция 
компенсирующая 

өтемдік келісім - соглашение компенсационное 
өтемдік келісімшарт, өтемақылық келісімшарт - 
контракт компенсационный 

өтемдік кредит, өтемақылы кредит - компенсационный 
кредит 

өтемдік мəміле - компенсационная сделка
өтемдік салық, өтемақылы салық - компенсационный 
налог 

өтемдік сальдо - сальдо компенсационное 
өтемдік сауда, өтемақылы сауда - торговля 
компенсационная 

өтемдік теңгерім - компенсирующий баланс 
өтемдік төлем - платеж компенсационный 
өтемдік төлемдер - компенсационные выплаты 
өтемпаз қор, өтімді қор - ликвидный фонд 
өтемпаз нарық - ликвидный рынок 
өтемпаздық дағдарысы, өтімділік дағдарысы - кризис 
ликвидности 

өтемпаздық деңгейі, өтімділік деңгейі - уровень 
ликвидности 

өтемпұлды индекстеу, тозымпұлды индекстеу - 
индексация амортизации 

өтемсіз операциялар жасау - производить операции без 
покрытия 

өтемсіз чекпен төлеу - уплата чеком без покрытия 
өтемі төленбеген чек - чек непогашенный 
өтетін жер, өткел - проход
өтеу - погасить, погашать, погашение
өтеу бағасы - цена погашения 
өтеу бойынша төлем - платеж по погашению 
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өтеу есебіне - в счет погашения 
өтеу жоспары - план погашения 
өтеу кезеңі - период погашения 
өтеу кестесі - таблица погашения 
өтеу (жабу) коэффициенті - коэффициент покрытия 
өтеу күні - дата погашения 
өтеу күні дəл көрсетілген несие - ссуда с точной датой 
погашения 

өтеу қоры - фонд погашения 
өтеу құқығы - право погашения 
өтеу мақсатымен сатып алу - покупка с целью 
покрытия 

өтеу мəмілесі, орнын толтыру мəмілесі - сделка 
покрытия 

өтеу мерзімі - срок погашения 
өтеу мерзімі айқындалған несие - ссуда с 
определенным сроком погашения 

өтеу мерзімі басталған бойда - по наступлению срока 
погашения 

өтеу мерзімі басталған облигация - облигация с 
наступившим сроком погашения 

өтеу мерзімі жақындаған банк талаптары - 
банковские требования с близким сроком погашения 

өтеу мерзімі жоқ қамтамасыз етілген облигация - 
обеспеченная облигация без срока погашения 

өтеу мерзімі көп - с большим сроком погашения 
өтеу мерзімі тиянақталған пайыздық бағалы қағаз 

- процентная ценная бумага с фиксированным сроком 
погашения 

өтеу мерзімі ұзартылған (мəулеттік) кредит - кредит с 
погашением в рассрочку 

өтеу мерзімінің басталуы - наступление срока 
погашения 

өтеу мерзімінің мезгілінен бұрын басталғаны туралы 
ескертпе - оговорка о досрочном наступлении срока 
погашения 

өтеу мөлшерлемесі - ставка погашения
өтеу операциясы - операция покрытия 
өтеу пайызы, жабу пайызы - процент покрытия 
өтеу рəсімі - процедура погашения 
өтеу сомасы, орнын толтыру сомасы - сумма 
возмещения 

өтеу тəртібі - порядок погашения 
өтеу тəсілі - способ погашения 
өтеу туралы жариялау - объявлять о погашении 
өтеу туралы куəлік - свидетельство о погашении 
өтеу туралы тапсырма - поручение о покрытии 
өтеу туралы хабарландыру - объявление о погашении 
өтеу шарттары - условия погашения 
өтеу, жабу - покрывать, покрытие
өтеуге жатпайтын төлемақы - плата, не подлежащая 
возмещению 

өтеуге төленетін көлемі тең дүркіндік төлемдер 
- равные по размеру периодические платежи в 
погашении 

өтеуден бас тарту - отказ от возмещения 
өтеуді ұсыну - предложение погашения 
өтеудің қалған мерзімі - оставшийся срок погашения 

өтеудің орташа мерзімі - средний срок погашения 
өтеусіз көмек - помощь безвозмездная 
өтеусіз қаржылай көмек, тегін қаржылай көмек - 
безвозмездная финансовая помощь 

өтеусіз мəміле, тегін мəміле - безвозмездная сделка 
өтеусіз несие, тегін несие - безвозмездная ссуда 
өтеусіз опцион - опцион без покрытия 
өтеусіз пайдалану - пользование безвозмездное 
өтеусіз табыстау - передача безвозмездная 
өтеусіз төлем, тегін төлем - безвозмездный платеж 
өтеусіз шарт - безвозмездный договор 
өтеусіз, төлеусіз - безвозмездно
өтеуші опцион - покрывающий опцион 
өтеуші төлем - покрывающий платеж 
өтеуі жоқ, өтеусіз - без покрытия 
өтеуі төленіп алынған - откупленный 
өтеуі төленіп алынуға тиісті - подлежащий выкупу 
өтеуін беру - предоставление возмещения 
өтеуін төлеп алу бағасы - цена выкупа (выкупная) 
өтеуін төлеп алу жүйесі - откупная система 
өтеуін төлеп алу кезеңі - период выкупа 
өтеуін төлеп алу қоры - фонд выкупа (выкупной) 
өтеуін төлеп алу құқығы, сатып алу құқығы - право 
выкупа 

өтеуін төлеп алу құқығымен сатып алу-сату - купля-
продажа с правом выкупа 

өтеуін төлеп алу құны - стоимость выкупная 
өтеуін төлеп алу мерзімі - срок выкупа 
өтеуін төлеп алу міндеттемесі - обязательство выкупное
өтеуін төлеп алу сыйлықақысы - премия выкупная 
өтеуін төлеп алу туралы бір күндік келісім - 
однодневное соглашение о выкупе 

өтеуін төлеп алу туралы ұсыныс - предложение о 
выкупе 

өтеуін төлеп алу туралы хабарландыру - объявление о 
выкупе 

өтеуін төлеп алу шарты - условие выкупа 
өтеуін төлеп алу, қайта сатып алу, түгел сатып алу - 
откуп 

өтеуін төлеп алуға арналған сақтық қор - резерв для 
выкупа 

өтеуін төлеп алушы - откупщик 
өтеуін төлеу ақысы, сатып алу төлемақысы - плата 
выкупа 

өтеуін төлеу, өтеуін төлеп алу - плата возмещения, 
выкуп

өткелдің арғы бетінде - за переездом 
өткен жылдан қалған қалдық - сальдо с предыдущего 
года 

өткен жылдардағы деректер - данные за прошлые годы 
өткен күнді қою - антидатировать 
өткен қаржы жылы - прошлый финансовый год 
өткенді шолу - ретроспектива 
өткенді шолу ақпараты - информация ретроспективная
өткенді шолу құжаттамасы - документация 
ретроспективная

өткізбе күні - дата проводки 
өткізбе, жазба - проводка 
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өткізбедегі (жазбадағы) қате - ошибка в проводке 
өткізу, өткізім; сату; іске асыру - реализация, 
реализовать; проводить

өткізу арналарының тұрпаты - тип каналов сбыта 
өткізу бағасы - цена реализации (реализационная) 
өткізу бағдарламасы - программа сбыта 
өткізу бөлімін басқарушы - управляющий отделом 
сбыта 

өткізу деңгейі - уровень сбыта 
өткізу жоспары - план сбыта 
өткізу жылы - год реализации 
өткізу көрсеткіші - показатель реализации 
өткізу қиыншылықтары - трудности сбыта 
өткізу қоры - реализационный фонд 
өткізу құны - стоимость реализации 
өткізу қызметін басқарушы - управляющий службой 
сбыта 

өткізу мəселелері жөніндегі уəкіл - уполномоченный по 
вопросам сбыта 

өткізу мерзімі - сроки проведения
өткізу нарығы - рынок сбыта 
өткізу орталығы - центр реализации 
өткізу статистикасы, өткізім статистикасы - 
статистика сбыта (сбытовая) 

өткізу үрдісі - тенденция сбыта 
өткізу факторы - фактор сбыта 
өткізу фирмасы - фирма сбытовая 
өткізу шарттары - условия сбыта 
өткізу шығыны - издержки сбыта 
өткізуге жұмсалған шығыс - расходы по сбыту 
өткізуге ынталандыру - стимулирование сбыта 
өткізуден түскен пайда - прибыль от реализации 
өткізуден түскен таза түсім - чистая выручка от 
реализации 

өткізуден түскен түсімдер - поступления от реализации 
өткізуден тыс кіріс пен шығыс - внереализационные 
доходы и расходы 

өткізуді тоқтата тұру - приостановка сдачи 
өткізуді ұйымдастыруға жұмсалған шығыс - расходы 
по организации сбыта 

өткізудің құлдырау кезеңі - период упадка сбыта 
өткізудің пайдалылығы - прибыльность реализации 
өткізудің таза бағасы - чистая цена реализации 
өткізу-қабылдау тəртібі - порядок сдачи-приемки 
өткізу-қабылдау хаттамасы - протокол сдачи-приемки 
өткізілген залал, шеккен залал - реализованные 
убытки 

өткізілген құн - реализованная стоимость 
өткізілген пайда, алынған пайда - реализованная 
прибыль 

өткізілген сома - реализованная сумма 
өткізілген табыс - реализованный доход 
өткізілетін бағалы қағаздардың қаржыландырылған 
үлесі - финансированная доля реализуемых ценных 
бумаг 

өткізілетін қалдық құн - реализуемая остаточная 
стоимость 

өткізілмеген деп танылды - признан не состоявшимся 

өткізілмеген залал - нереализованный убыток 
өткізілмеген пайда - нереализованная прибыль 
өткізілуі қиын (бағалы қағаздар туралы) - 
труднореализуемый 

өткізілуі қиын кредитті қамтамасыз ету - обеспечение 
кредита, которое трудно реализовать 

өткізім, өткізу - сбыт 
өткізім арналарын зерттеу - исследование каналов 
сбыта 

өткізім атқарымы - функция сбыта 
өткізім бағасы - цена сдаточная 
өткізім басшысы - руководитель сбыта 
өткізім бөлімі - отдел сбыта 
өткізім жарнамасы - реклама сбытовая 
өткізім жолы - путь сбыта 
өткізім жүйесі - система сбыта 
өткізім индексі - индекс сбыта 
өткізім көлемін ұлғайту - увеличение объема сбыта 
өткізім құқығы - право сбыта 
өткізім құрылымы - структура сбыта 
өткізім нарығын ұлғайту - расширение рынка сбыта 
өткізім нарықтары туралы шешім - решение о рынках 
сбыта 

өткізім операциялары - операции сбытовые 
өткізім орталығы - центр сбытовой 
өткізім проблемалары - проблемы сбыта 
өткізім ұйымы - организация сбытовая 
өткізім үлгісі - модель сбыта 
өткізім шегерімі - скидка сбытовая 
өткізім шоты - счет реализации 
өткізімдегі “үш си” (ағыл.: “coverage” “қамту”, 

“control”- “бақылау”, “cost” - “шығын” деген 
сөздердің басқы əріптері, өткізім стратегиясының 
негізгі үш тірегі) - “три си” сбыта 

өткізімді басқару - управление сбытом 
өткізімді болжау - прогноз сбыта 
өткізімді бөлісу - распределение сбыта 
өткізімді жоспарлау - планирование сбыта 
өткізімді ұйымдастыру - организация сбыта 
өткізімді ұйымдастыру жоспары - план организации 
сбыта 

өткізімді ұйымдастыру жөніндегі шаралар - меры по 
организации сбыта 

өткізімді ұлғайту - расширение сбыта 
өткізімді ынталандыру тəсілі - способ стимулирования 
сбыта 

өткізімді ынталандыру үлгісі - модель стимулирования 
сбыта 

өткізімділік, өткізілімдік, өткізілетіндік - 
реализуемость 

өткізімнің ауыстыратын жүкқұжаты, өткізуді 
ауыстыратын жүкқұжат - заменяющая накладная 
сдачи

өткізімнің көбеюі - увеличение сбыта 
өткізімнің ұлғаюы - рост сбыта 
өткізіп алынған дивиденд - пропущенный дивиденд 
өткізіп алынған төлем - пропущенный платеж 
өтпелі бюджет - бюджет переходный 
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өтпелі қарыз - заем переходный 
өтпелі тұрпаттағы экономика - экономика переходного 
типа 

өтпелі үдерістің ұзақтығы - продолжительность 
переходного процесса 

өтпелі флоут - флоут переходящий 
өтпелі экономика - экономика переходная 
өту мерзімі - срок прохождения
өтіл - стаж 
өтілгер, машықтанушы, сынақ мерзімін өтеуші - 
стажер 

өтімді - ходкий 
өтімді активтер - ликвидные активы 
өтімді активтер қоры - фонд ликвидных активов 
өтімді активтерді əртараптандыру - диверсификация 
ликвидных активов 

өтімді активтердің сақтық қоры (банктегі) - резерв 
ликвидных активов 

өтімді ақша, нақты ақша - ликвиды 
өтімді бағалы қағаздар - ликвидные ценные бумаги 
өтімді берешек - задолженность ликвидная 
өтімді борыш - долг ликвидный 
өтімді жинақ ақша - ликвидные сбережения 
өтімді заттар қоржыны - портфель ликвидов 
өтімді заттардың жай-күйі - состояние ликвидов 
өтімді инвестиция - инвестиции ликвидные 
өтімді капитал - капитал ликвидный 
өтімді кепілзат - ликвидный залог 
өтімді қаражат - ликвидные средства 
өтімді қаражат беру жөніндегі провайдерлер - 
провайдеры по предоставлению ликвидных средств 

өтімді қаражат пен қысқа мерзімді берешектің 
қатынасы - отношение ликвидных средств и 
краткосрочной задолженности 

өтімді қаражат, өтімді құрал-жабдық - средства 
ликвидные 

өтімді қаражатты босатып алу - высвобождение 
ликвидных средств 

өтімді қаражатты мұғдарлау - рационирование 
ликвидных средств 

өтімді қаражатты сақтау - хранение ликвидных средств 
өтімді қаражаттың ағымдағы міндеттемелерге 
қатынасы - отношение ликвидных средств к текущим 
обязательствам 

өтімді қаражаттың жай-күйі туралы есептеме - отчет 
о состоянии ликвидных средств 

өтімді қаражаттың жетіспеуі - нехватка ликвидных 
средств 

өтімді қор - фонд ликвидный 
өтімді құндылық - ликвидные ценности 
өтімді құрал-жабдықтың болуы, өтімді қаражаттың 
болуы - наличие ликвидных средств 

өтімді мүлік - ликвидное имущество 
өтімді міндеттемелер - ликвидные обязательства 
өтімді нарық, өтемпаз нарық - рынок ликвидный 
өтімді нысандағы капитал - капитал в ликвидной форме 
өтімді сақтық қор - ликвидный резерв 
өтімді тауар - товар ходовой 

өтімді тұзақ - ликвидная ловушка 
өтімділігі аз бағалы қағаздар - малоликвидные ценные 
бумаги 

өтімділігі жоғары - высоколиквидные 
өтімділігі жоғары операциялар - операции 
высоколиквидные 

өтімділігі орташа - среднеликвидные 
өтімділік; өтемпаздық, төлемпаздық - ликвидность 
өтімділік дəрежесі - степень ликвидности 
өтімділік деңгейін талап ету - требование уровня 
ликвидности 

өтімділік жайғасымының бекемдігі - прочность 
ликвидной позиции 

өтімділік коэффициенті - коэффициент ликвидности 
өтімділік көлемі - объем ликвидности 
өтімділік көрсеткіші - показатель ликвидности 
өтімділік қатері (тəуекелі) - риск ликвидности 
өтімділік қозғалысы - движение ликвидности 
өтімділік қозғалысының беталысы - тенденция 
движения ликвидности 

өтімділік қоры - база ликвидности 
өтімділік мөлшері - норма ликвидности 
өтімділік негізіндегі сальдо - сальдо на базе 
ликвидности 

өтімділік өлшемі - критерий ликвидности 
өтімділік сақтық қоры - резерв ликвидный 
өтімділік талаптары - требования ликвидности 
өтімділік тəуекелі - риск ликвидный 
өтімділік шегі - предел ликвидности 
өтімділік шоты - счет ликвидности 
өтімділікке қызмет көрсетуге үстеме - надбавка на 
обслуживание ликвидности 

өтімділіктен алынған пайда - прибыль от ликвидности 
өтімділікті артық көру - предпочтение ликвидности 
өтімділікті əртараптандыру - диверсификация 
ликвидности, ликвидная диверсификация

өтімділікті басқару - управление ликвидностью 
өтімділікті қолдау - поддержка ликвидности 
өтімділікті талдау - анализ ликвидности 
өтімділіктің артуы - повышение ликвидности 
өтімділіктің жай-күйі - состояние ликвидности 
өтімділіктің жоқтығы - отсутствие ликвидности 
өтімділіктің күрт ауытқуы - резкое колебание 
ликвидности 

өтімділіктің молдығы - избыток ликвидности 
өтімділіктің таза қозғалысы - чистое движение 
ликвидности 

өтімсіз, жатып қалған - залежалый
өтімсіз активтер - активы неликвидные 
өтімсіз акциялар - неходовые акции 
өтімсіз бағалы қағаздар - неликвидные ценные бумаги, 
неходовые ценныу бумаги

өтімсіз валюта - неходовая валюта 
өтімсіз зат(тар) - неликвид(ы) 
өтімсіз қор - неликвидный фонд 
өтімсіз ХТТ, өткізілуі қиын ХТТ - труднореализуемые 
ТНП 

өтімсіздік - неликвидность 
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өтінуші, тілек білдіруші - проситель 
өтінім - заявка 
өтінім басымдығы - приоритет заявки 
өтінім беру - подача заявки 
өтінім беру құны - стоимость подачи заявки 
өтінім беру мерзімі - срок для подачи заявки, срок 
подачи заявки

өтінім берушінің сенім жүктеген адамы - поверенный 
заявителя 

өтінім берілген күні - дата заявки 
өтінім бланкі - бланк заявки 
өтінім бойынша - по заявке 
өтінім құжаты - документ заявочный 
өтінім құжатын əзірлеу - разработка заявочного 
документа 

өтінім нысанасы - предмет заявки 
өтінімдер есебінің картасы - карта учета заявок 
өтінімдер жинағы - сборник заявок 
өтінімдер көрсеткіші - указатель заявок 
өтінімдер қоржыны - портфель заявок 
өтінімдер мен үлестірім шоты - счет заявок и 
распределения 

өтінімдер тізбесі - перечень заявок 
өтінімдерді қарау рəсімі - процедура рассмотрения 
заявок 

өтінімдердің түсімдері - поступления заявок 
өтінімді бағалау - оценка заявки 
өтінімді дайындау - подготовка заявки 
өтінімді жаңарту - возобновление заявки 
өтінімді зерделеу - изучение заявки 
өтінімді қабылдағаны туралы қолхат - расписка о 
принятии заявки 

өтінімді қабылдамау - отклонение заявки 
өтінімді қайтарып беру - отзыв заявки 
өтінімді қанағаттандыру - удовлетворение заявки 
өтінімді қарау - рассмотр заявки, рассмотрение заявки
өтінімді өзгерту - изменение заявки 
өтінімді растау - подтверждение заявки 
өтінімді ресімдеу - оформление заявки 
өтінімді сараптау - экспертиза заявки 
өтінімді толтыру - заполнение заявки 
өтінімді тіркеу - регистрация заявки 
өтінімді тіркеу туралы хабарлама - извещение о 
регистрации заявки 

өтінім-жоспар - план-заявка 
өтінімнен бас тарту - отказ от заявки 
өтінімнің көшірмесі - копия заявки 
өтінімнің қабылданғаны туралы түбіртек - квитанция 
о принятии заявки 

өтініш, өтіну, сұрау - просьба 
өтініш беру - подача заявления 
өтініш беру мерзімі - срок для подачи заявления 
өтініш беру, қузаухат беру - подача ходатайства 
өтініш берушілердің көрсеткіші - указатель   
заявителей 

өтініш бланкі - бланк заявления 
өтініш бойынша - по просьбе 
өтініш бойынша аударымды қайтару - возврат 
перевода по заявлению 

өтініш білдіру, жүгіну - обращаться
өтініш ету - обратиться с просьбой 
өтініш жасау, іздену, қолдау, қолдаухат, қузау - 
ходатайство 

өтініш нысаны - форма заявления 
өтініш сөзі - слова просьбы 
өтінішкер, өтініш жасаушы, өтініш беруші, 
мəлімдеуші - заявитель 

өтінішпен жүгіну - обращение с просьбой 
өтініштен бас тарту - отказ от заявления 
өтінішті (қузаухатты) қанағаттандыру - 
удовлетворение ходатайства 

өтінішті қабылдамай қою - отказ в просьбе 
өтінішті қабылдамау - отклонение просьбы 
өтінішті қабылдау - принятие заявления 
өтінішті қанағаттандыру - удовлетворение просьбы 
өтінішті қарау - рассмотр просьбы 
өтінішті орындау - выполнение просьбы 
өтініш-хат - письмо-просьба 
өтірік борыш - ложный долг 
өтірік жарнама - недостоверная реклама 
өтірік қаржы ақпараты - ложная финансовая 
информация 

өтірік ұсыныс - ложное предложение 
өше бастаған мəтін - текст затухающий
өшіру - гашение
өшіру (өтеу) бедері - оттиск гашения
өшіру белгісі - знак гашения
өшірілген маркалар - гашеные марки

П
 
паблисити - паблисити
павильон - павильон
пагамент - пагамент 
пагинация - пагинация
пай, үлеспұл, үлестік жарна, жарнапұл - пай 
пайда, тиімділік, тиім - польза, прибыль, выгода
пайда алушы - получатель прибыли 
пайда алушыны ауыстыру - замена выгодополучателя 
пайда атқарымы - функция прибыли 
пайда беретін - лукративный 

пайда беру - давать прибыль 
пайда болу, шығу тегі қағидаты - принцип 
происхождения

пайда деңгейін анықтау - определение уровня дохода 
пайда деңгейінің төмендеуі - снижение уровня прибыли 
пайда дилюциясы, пайданың өсуі - дилюция прибыли 
пайда əкелу - принесение пользы 
пайда есебі - расчет прибылей 
пайда қалдығы - остаток прибыли 
пайда келтіретін операция - операция прибыльная 
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пайда көзі - источник прибыли 
пайда көрсеткіші - показатель прибыли 
пайда құрылымы - структура прибыли 
пайда маржасы, пайда шегі - маржа прибыли 
пайда мен залал - прибыли и убытки 
пайда мен залал есебі - учет прибылей и убытков 
пайда мен залал туралы бағалау есептемесі - 
оценочный отчет о прибылях и убытках 

пайда мен залал туралы есептеме - отчет о прибылях и 
убытках 

пайда мен залал туралы мағлұмдама - декларация о 
прибылях и убытках 

пайда мен залал туралы салыстырмалы есептеме - 
сравнительный отчет о прибылях и убытках 

пайда мен залал шоты - счет прибылей и убытков 
пайда мен залал шоты бойынша қалдық - остаток по 
счету прибылей и убытков 

пайда мен залалды бөлу жоспары - план 
распределения прибылей и убытков 

пайда мен залалды бөлу тəртібі - порядок 
распределения прибыли и убытков 

пайда мөлшері - размер прибыли 
пайда мөлшерін қысқарту - сокращение размера 
прибыли 

пайда мөлшерін теңестіру - уравнение нормы прибыли 
пайда мөлшерінің төмендеуі - падение нормы прибыли
пайда мөлшерлемесі - ставка прибыли 
пайда нормасы - норма прибыли 
пайда нормасының жоғарғы шегі - потолок нормы 
прибыли 

пайда нормасының қарапайым əдісі - простой метод 
нормы прибыли 

пайда нормасының төменгі шегі - нижний предел 
нормы прибыли 

пайда орталығы - центр прибыли 
пайда пайызы - процент прибыли 
пайда салығы - налог на прибыль 
пайда сапасы - качество прибыли 
пайда сомасы - сумма прибыли 
пайда төлемі - выплата прибыли 
пайда трансферті - трансферт прибыли 
пайда туралы есептеме - отчет о прибыли 
пайда түсіру, пайда алу - извлечение выгоды 
пайда шоты - счет прибылей 
пайда шығасысын сақтандыру - страхование потери 
прибыли 

пайда-баға коэффициенті - прибыльно-ценовой 
коэффициент 

пайдаға берілген сертификат - сертификат на прибыль 
пайдаға қатысу жоспары - план участия в прибыли 
пайдаға қатысу жүйесі - система участия в прибылях 
пайдаға салық салу - налогообложение прибыли 
пайдаға салынатын мерзімі ұзартылған салық - 
отсроченный налог на прибыль 

пайдаға салынатын табыс салығы - подоходный налог 
на прибыль 

пайдадағы үлес - доля в прибыли 
пайдадан аударым - отчисление от прибыли 

пайдадан аударым шоты - счет отчислений от прибыли 
пайдадан бюджетке аударым жарнасы бойынша 
орталықтандырылған есеп айырысу - централизо-
ванные расчеты по отчислениям от прибыли в бюджет 

пайдадан бюджетке төлем бойынша артық төлеу - 
переплата в бюджет по платежам из прибыли 

пайдадан бюджетке төлем бойынша жекелей есеп 
айырысу - децентрализованные расчеты по платежам 
в бюджет 

пайдадан бюджетке төлем бойынша қайта есептеу - 
перерасчет по платежам из прибыли в бюджет 

пайдадан бюджетке төленетін төлем - платеж из 
прибыли в бюджет 

пайдадан төленетін салық - налог, выплачиваемый из 
прибыли 

пайдадан үлес алуға құқық - право на долю прибыли 
пайдадан шегеріс - вычет из прибыли 
пайдакүнемдік - корысть 
пайдакүнемдік, есепшілдік - меркантильность
пайдаланбау - неиспользование 
пайдалану - использование, пользование
пайдалану аймағы - область использования
пайдалану əдісі - способ употребления 
пайдалану ережелері - правила пользования, правила 
эксплуатации

пайдалану есебі - эксплуатационный учет
пайдалану кірісі - эксплуатационные доходы 
пайдалану құқығы - право пользования, право 
использования

пайдалану қызметін талдау - анализ эксплуатационной 
деятельности 

пайдалану лицензиясы - лицензия на использование
пайдалану туралы ақпарат - информация об 
использовании 

пайдалану үшін төлемақы - плата за пользование 
пайдалану шығыны - эксплуатационные затраты 
пайдалану шығысы - эксплуатационные расходы 
пайдалану шығысын қаржыландыруға арналған 
сақтық қор - резерв на финансирование 
эксплуатационных расходов 

пайдалануға берілген - переданный в пользование 
пайдалануға беру - ввод в эксплуатацию 
пайдалануға құқық - право на эксплуатацию 
пайдалануға рұқсат беру - разрешение использования 
пайдаланудың тоқтатылуы - прекращение пользования 
пайдаланушы - пользователь 
пайдаланушыларды тіркеу - регистрация 
пользователей 

пайдаланушылардың қауіпсіздігі - безопасность 
пользователей

пайдаланылатын жер теңгерімі - баланс земельных 
угодий

пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақы төлеу - 
выплата компенсации за неиспользованный отпуск 

пайдаланылмаған кредит - неиспользованный кредит 
пайдаланылмаған қалдық - остаток неиспользованный 
пайдаланылмаған қалдықты қайтару - возвращение 
неиспользованного остатка 
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пайдаланылмаған қарыз - заем неиспользованный 
пайдаланылмаған сақтық қорлар - резервы 
неиспользованные 

пайдаланылмайтын ақша - неиспользуемые деньги 
пайдаланылмайтын депозит - неиспользуемый депозит 
пайдаланылмайтын капитал - неиспользуемый 
капитал 

пайдаланылмайтын қор - запас неиспользуемый 
пайдаланып қалу - воспользоваться
пайдалы, пайда түсіретін, табысты, кірісті - 
прибыльный, доходный, рентабельный

пайдалы (тиімді) бағам - выгодный курс 
пайдалы (тиімді) пайыз - выгодный процент 
пайдалы əсер коэффициенті - коэффициент полезного 
действия 

пайдалы əсер коэффициентін анықтау - определение 
коэффициента полезного действия 

пайдалы əсер коэффициентінің атқарымы - функция 
коэффициента полезного действия 

пайдалы іс - дело доходное 
пайдалы күрделі жұмсалым, пайда түсіретін күрделі 
жұмсалым - прибыльные капиталовложения 

пайдалы мəміле, пайда түсіретін мəміле - прибыльная 
сделка 

пайдалы операция, пайда түсіретін операция - 
прибыльная операция 

пайдалы өткізім - сбыт прибыльный 
пайдалы ұсыныс - выгодное предложение 
пайдалылық - полезность, прибыльность
пайдалылық атқарымы - функция полезности 
пайдалылық деңгейі - уровень полезности 
пайдалылық дəрежесі - уровень рентабельности 
пайдалылық индексі - индекс полезности, индекс 
прибыльности

пайдалылық мерзімі - срок полезности 
пайдалылық мөлшері, тиімділік нормасы - норма 
рентабельности 

пайдалылық нормативі - норматив рентабельности 
пайдалылық пайызы - процент рентабельности 
пайдалылық сипаттамасы - характеристика 
полезности 

пайдалылық теориясы - теория полезности 
пайдалылық үлгісі - модель прибыльности 
пайдалылық шегі - предел рентабельности 
пайдалылық шəкілі - шкала полезности 
пайдалылықты (табыстылықты) талдау - анализ 
прибыльности 

пайдалылықты бағалау - оценка рентабельности 
пайдалылықты барынша көбейту ережесі - правило 
максимизации полезности 

пайдалылықты есептеу - расчет рентабельности 
пайдалылықтың кему теориясы - теория уменьшения 
полезности 

пайдалылықтың орнықтылық дəрежесі - степень 
устойчивости прибыльности 

пайдалылықтың төмендеуі - снижение прибыльности, 
снижение рентабельности

пайдамен сату - продавать с прибылью 

пайдамен, пайдалы - с пользой 
пайданы айдау - откачка прибыли 
пайданы анықтау - определение прибыли 
пайданы асырып көрсету - завышение прибылей 
пайданы аудару - перевод прибыли 
пайданы барынша көбейту - максимизация прибыли
пайданы барынша көбейту ережесі - правило 
максимизации прибыли 

пайданы барынша көбейтуге шек қою - ограничения 
на максимизацию прибыли 

пайданы бөлудің нормативтік əдісі - нормативный 
метод распределения прибыли 

пайданы жасырын бөлу - скрытое распределение 
прибыли 

пайданы жымқыру - присваивать прибыли 
пайданы инвестициялау - инвестирование прибыли 

(прибыльное) 
пайданы іске асыру - реализация прибыли 
пайданы қалыптастыру - формирование прибыли 
пайданы қамтамасыз ету - обеспечение прибыли 
пайданы кемітіп көрсету - занижение прибыли 
пайданы кері инвестициялау, пайданы қайта 
инвестициялау - реинвестирование прибыли 

пайданы күйттеу - погоня за прибылью 
пайданы негізгі қорларға қайта инвестициялау - 
реинвестирование прибыли в основные фонды 

пайданы нормативтік бөлу - нормативное 
распределение прибыли 

пайданы пайдалану - использование прибылей 
пайданы үлестіру - распределение прибыли 
пайданы шектеу - ограничение прибыли 
пайданы шетелге аудару - перевод прибыли за границу 
пайданың азаюы - уменьшение прибыли 
пайданың активтерге қатынасы - отношение прибыли 
к активам 

пайданың артуы - прирост прибыли 
пайданың ауыстырылуы - перемещение прибыли 
пайданың бағадағы үлесінің көбеюімен байланысты 
инфляция - инфляция, связанная с увеличением доли 
прибыли в ценах 

пайданың барынша жоғары нормасы - максимальная 
норма прибыли 

пайданың бір бөлігін капиталға айналдыру - 
превращение части прибыли в капитал 

пайданың бөлінуі - разделение прибылей 
пайданың əділетті нормасы - справедливая норма 
прибыли 

пайданың есептік нормасы - расчетная норма прибыли, 
учетная норма прибыли

пайданың жалпы нормасы - общая норма прибыли 
пайданың жоғары нормасы - высокая норма прибыли 
пайданың жоспарлы нормасы - плановая норма 
прибыли 

пайданың жылыстауы - отток прибыли 
пайданың қайта оралуы - репатриация прибыли 
пайданың капиталға айналуы - капитализация прибыли 
пайданың кему теориясы - теория уменьшения 
прибыли 
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пайданың кемуі - утечка прибыли 
пайданың көбеюі - увеличение прибыли 
пайданың көбеюі коэффициенті - коэффициент 
увеличения прибыли 

пайданың мақсатты мөлшері - целевая норма прибыли 
пайданың нақты нормасы - фактическая норма 
прибыли, реальная норма прибыли

пайданың орташа мөлшері - средняя норма прибыли 
пайданың орташа нормасы заңы - закон средней 
нормы прибыли 

пайданың өсуі - рост прибыли 
пайданың сметада көзделген үстелуі - приращение 
прибыли, предусмотренное сметой 

пайданың табиғаты - природа прибыли 
пайданың төмендеуі - понижение прибыли, снижение 
прибылей

пайданың үлесі - доля прибыли 
пайданың үстелуі - приращение прибыли 
пайданың ұстап қалынған бөлігі - удержанная часть 
прибыли 

пайдасыз - бесполезный 
пайдасыз, пайдасы жоқ, тиімсіз - без пользы, 
невыгодный

пайдасыздық, тиімсіздік - нерентабельность, 
бесполезность

пайдасына - в пользу 
...пайдасына” нұсқау - указание “в пользу...” 
пайдасына сақтандыру шарты жасалған тұлға - лицо, 
в пользу которого заключен договор страхования 

пайдасына табыстау жазбасы жазылған тұлға - лицо, 
в пользу которого сделана передаточная надпись 

пайдасына шешу - решение в пользу 
пайшы, жарнашы, үлескер, үлеспұлшы - пайщик 
пайыз, процент, өсім; жүздеуік, саншама - процент 
пайыз алуға тыйым салу - запрет взимания процента 
пайыз алушы - получатель процентов 
пайыз ауыртпалығы - бремя процентов 
пайыз бен дивиденд алуға арналған чек - чек на 
получение процентов и дивидендов 

пайыз бойынша бересі - недоимка по процентам 
пайыз əкелмейтін - не приносящий процентов 
пайыз əкелмейтін депозит - депозит, не приносящий 
процента 

пайыз есебі - расчет процентов 
пайыз есептелетін депозит - депозит, по которому 
начисляются проценты 

пайыз есептелетін кезең - период для начисления 
процента 

пайыз есептеу - вычислять проценты, начисление 
процентов

пайыз есептеу əдісі - метод расчета процентов 
пайыз есептеу кезеңі - период начисления процентов 
пайыз есептеу кестесі - таблица для вычисления 
процентов, таблица исчисления процентов

пайыз есептеу шарттары - условия начисления 
процентов 

пайыз есептеуді тоқтата тұру - приостановка 
начисления процентов 

пайыз есептеудің басталған күні - начальная дата 
расчета процентов 

пайыз қалдығы - остаток процентов 
пайыз келтіру - принесение процента 
пайыз кепілдігімен берілетін қарыз - заем под 
проценты 

пайыз кепілдігімен орналастыру - размещение под 
проценты 

пайыз кепілімен берілетін несие - ссуда под проценты 
пайыз кепілімен қарызға ақша алу - занимать деньги 
под проценты 

пайыз қосу - включение процентов 
пайыз күйттеушілік - процентомания 
пайыз мөлшері - размер процента 
пайыз мөлшерлемелеріндегі айырма - разница в 
ставках процента 

пайыз мөлшерлемесі - ставка процента (процентная) 
пайыз мөлшерлемесі ауытқымалы несие - ccуда с 
колеблющейся ставкой процента 

пайыз мөлшерлемесі бойынша - по ставке процента 
пайыз мөлшерлемесі құбылмалы депозит - депозит с 
плавающей ставкой процента 

пайыз мөлшерлемесі тиянақталған кəдуілгі ипотека 
- обыкновенная ипотека с фиксированной ставкой 
процента 

пайыз мөлшерлемесі тиянақталған несие - ссуда с 
фиксированной ставкой процента 

пайыз мөлшерлемесін қайта қарау, пайыздық 
мөлшерлемені қайта қарау - пересматривать 
процентную ставку 

пайыз мөлшерлемесін төмендету - снижать ставку 
процента 

пайыз мөлшерлемесінің ауытқуын шектеу - 
лимитирование колебаний ставок процента 

пайыз мөлшерлемесінің бөрігі - шапка ставки процента 
пайыз мөлшерлемесінің көтерілуі - повышение ставки 
процента 

пайыз немесе дивиденд бойынша жарты жылдық 
төлем - полугодовые платежи по процентам или 
дивидендам 

пайыз нормасы - норма процента 
пайыз нормасын анықтау - определение нормы 
процента 

пайыз нормасын реттеу - регулирование нормы 
процента 

пайыз нысанындағы пайда - прибыль в форме 
процентов 

пайыз өндіріп алу - взимание процентов 
пайыз теориясы - теория процента 
пайыз төлемі - платежи процентов 
пайыз төленбейтін шот - счет без выплаты процентов 
пайыз төленгені туралы куəлік - свидетельство об 
уплате процентов 

пайыз төленгеннен кейінгі пайда - прибыль после 
уплаты процентов 

пайыз төленуге тиісті - подлежащие уплате проценты 
пайыз төлеу - выплата процентов, уплата процентов, 
уплачивать проценты
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пайыз төлеу ауыртпалығы - бремя выплаты процентов 
пайыз төлеу күні - дата выплаты процентов 
пайыз төлеу мерзімі - срок выплаты процентов, срок 
уплаты процентов

пайыз төлеу туралы ескертпе - оговорка о выплате 
процентов 

пайыз төлеу туралы куəлік - свидетельство о выплате 
процентов 

пайыз төлеу туралы талап - требование о выплате 
процентов 

пайыз төлеуге арналған сақтық қор - резерв для 
уплаты процентов, резервный фонд для выплаты 
процентов

пайыз төлеуге арналған чек - чек на выплату 
процентов 

пайыз төлеуге жұмсалатын шығыс - расходы на 
выплату процентов 

пайыз төлеуге жұмсалған шығын - затраты на выплату 
процентов 

пайыз төлеуді кейінге қалдыру - отсрочка выплаты 
процентов 

пайыз төлеудің алдындағы пайда - прибыль перед 
уплатой процентов 

пайыз төлеуші - плательщик процентов 
пайыз түрінде - в процентах 
пайыз түрінде табыс əкелмейтін - не приносящий 
доход в виде процентов 

пайыз түрінде табыс əкелуші - приносящий доход в 
виде процента 

пайыз түріндегі табыс - доход в виде процента 
пайыз шəкілі - шкала процентов 
пайыз шоты - счет процента (процентный) 
пайыз шығасысы - потеря процентов 
пайызбен есептегенде - в процентном исчислении 
пайызбен тұлғаланған қате - ошибка, выраженная в 
процентах 

пайызға қойылатын пайыз, пайызға шаққандағы 
пайыз - процент на процент 

пайызға пайыз жамалды, пайыз үстіне пайыз - 
проценты на проценты 

пайызға үстеме - надбавка к процентам 
пайыздан алынған табыс - доход от процентов 
пайыздан алынған таза табыс - чистый доход от 
процентов 

пайыздар бойынша берешек - задолженность по 
процентам 

пайыздар кестесі - таблица процентов 
пайыздар қосылатын - с прибавлением процентов 
пайыздар мен салықтар төленгенге дейінгі пайда - 
при быль до уплаты процентов и налогов 

пайыздар сомасы - сумма процентов 
пайыздар төлемі - платеж процентов 
пайыздар төлеуді қамтамасыз ету - обеспечение 
выплаты процентов 

пайыздар түрінде - в виде процентов 
пайыздардағы шегерім - скидка в процентах 
пайыздардан алынған пайда - прибыль от процентов 
пайыздарды аудару - отчисления процентов 

пайыздарды есептеу - исчисление процентов, 
вычисление процентов, подсчет процентов 
(процентный)

пайыздарды есептеу формуласы - формула исчисления 
процентов 

пайыздарды қоса алғанда - включая проценты 
пайыздарды төлеу - плата процентов 
пайыздарды төлеуге арналған сақтық қор - резерв на 
уплату процентов 

пайыздарды төлеуді кешіктіру - просрочка в уплате 
процентов 

пайыздарды үдемелі есептеу - прогрессивное 
исчисление процентов 

пайыздардың қорлануы (жиақталуы) - накапливание 
процентов 

пайыздардың таза сальдосы, таза-пайыздар 
айырмасы - сальдо нетто-процентов 

пайызды - процентный, с процентами
пайызды анықтау - определение процента 
пайызды жинақтау - накапливать проценты 
пайызды индекстеу - индексация процента 
пайызды индикациялау - индикация процентов 
пайызды капиталдандыру - капитализация процентов 
пайызды қайта инвестициялау - реинвестирование 
процентов 

пайызды қайтару - возврат процентов 
пайызды қарыз - заем процентный 
пайызды өтеу - погашение процентов 
пайызды салым ақша - вклад процентный 
пайызды төлемеу - неуплата процента 
пайызды шегергенде - за вычетом процента 
пайызды шегеру - вычет процентов 
пайыздық “кэф” - процентный “кэф” 
пайыздық “своп” операциялары - процентные 
операции “своп” 

пайыздық айырбас - своп процентный 
пайыздық ақша - деньги процентные 
пайыздық ақша салымы - процентный денежный вклад 
пайыздық алым - процентный сбор 
пайыздық арасалмақ - соотношение процентное 
пайыздық арбитраж - процентный арбитраж 
пайыздық арбитраж бағдарламасы - программа 
процентного арбитража 

пайыздық арбитражды мəміле - сделка с процентным 
арбитражем 

пайыздық арбитраждық мəміле - процентные 
арбитражные сделки 

пайыздық аударым - процентное отчисление 
пайыздық аударымды реттеу - регулирование 
процентного отчисления 

пайыздық ашық жайғасым, пайыздық ашық 
айқындама - процентная открытая позиция 

пайыздық бағалы қағаздар - процентные ценные 
бумаги 

пайыздық бағдар-мөлшерлеме - процентная ставка-
ориентир 

пайыздық бара-барлық, пайыздық тепе-теңдік - 
процентный паритет 
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пайыздық борыш - процентный долг 
пайыздық бөлгіш - процентный делитель 
пайыздық бөлу - распределение процентное 
пайыздық декурсивтік мөлшерлеме - процентная 
декурсивная ставка 

пайыздық дəліз - процентный коридор 
пайыздық əдіс - процентный метод 
пайыздық жалгерлік - процентная аренда 
пайыздық қағаз - процентная бумага 
пайыздық қарыз - процентные займы 
пайыздық қатынас - процентное отношение
пайыздық қатынаста - в процентном отношении 
пайыздық кезең - процентный период 
пайыздық кестелер - процентные таблицы 
пайыздық купон - процентный купон 
пайыздық куртаж - процентный куртаж 
пайыздық лизинг - процентный лизинг 
пайыздық маржа - процентная маржа 
пайыздық мерзімдік мəміле - процентная срочная 
сделка 

пайыздық мөлшерлеме - процентная ставка 
пайыздық мөлшерлеме бара-барлығы теориясы - 
теория паритета процентных ставок 

пайыздық мөлшерлеме бойынша берешек - 
задолженность по процентным ставкам 

пайыздық мөлшерлеме бойынша міндеттеме - 
обязательство по процентным ставкам 

пайыздық мөлшерлеме деңгейі - уровень процентных 
ставок 

пайыздық мөлшерлеме деңгейінің төмендеуі - 
снижение уровня процентной ставки 

пайыздық мөлшерлеме құрылымы - структура 
процентной ставки 

пайыздық мөлшерлеме нəтижесі - эффект процентной 
ставки 

пайыздық мөлшерлеме өтемі - покрытие процентных 
ставок 

пайыздық мөлшерлеме саясаты - политика 
процентных ставок 

пайыздық мөлшерлеме теориясы - теория процентных 
ставок 

пайыздық мөлшерлеме тетігін іске қосу - приведение 
в действие механизма процентных ставок 

пайыздық мөлшерлеме туралы ескертпе - оговорка о 
процентной ставке 

пайыздық мөлшерлеме туралы шарт - договор о 
процентной ставке 

пайыздық мөлшерлеме түрі - вид процентных ставок 
пайыздық мөлшерлеме шəкілі - шкала процентных 
ставок 

пайыздық мөлшерлемедегі айырма - разница в 
процентной ставке 

пайыздық мөлшерлемедегі айырмашылықтың 
көбеюі - увеличение различий в процентных ставках 

пайыздық мөлшерлемелер жиынтығы - набор 
процентных ставок 

пайыздық мөлшерлемелер жүйесі - система 
процентных ставок 

пайыздық мөлшерлемелерді реттеу саясаты - 
политика регулирования процентных ставок 

пайыздық мөлшерлемелердің жақындауы - сближение 
процентных ставок 

пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі қатері - риск 
изменения процентных ставок 

пайыздық мөлшерлемені айқындау - определение 
процентной ставки 

пайыздық мөлшерлемені бақылау жолымен басқару - 
управление путем контроля процентных ставок 

пайыздық мөлшерлемені белгілеу - установление 
процентных ставок, устанавливать процентную ставку

пайыздық мөлшерлемені қаражаттандыру - субсидия 
процентной ставки, субсидирование процентных 
ставок 

пайыздық мөлшерлемені қатайту - ужесточение 
процентных ставок 

пайыздық мөлшерлемені өзгертуден болатын 
шығасы - потери от изменения процентной ставки 

пайыздық мөлшерлемені төмендету - снижать 
процентную ставку 

пайыздық мөлшерлемені хеджерлеу - хеджирование 
процентной ставки 

пайыздық мөлшерлемені ырықтандыру - 
либерализация процентной ставки 

пайыздық мөлшерлеменің ауытқуы - колебание 
процентной ставки 

пайыздық мөлшерлеменің бара-барлығы - паритет 
процентных ставок 

пайыздық мөлшерлеменің жай-күйі - состояние 
процентной ставки 

пайыздық мөлшерлеменің жоғарғы шегі - потолок 
процентной ставки, верхний предел процентной ставки

пайыздық мөлшерлеменің көтерілуі - повышение 
процентной ставки 

пайыздық мөлшерлеменің күрт ауытқуы - резкое 
колебание процентной ставки 

пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі - изменение 
процентной ставки 

пайыздық мөлшерлеменің өсуі - рост процентных 
ставок 

пайыздық мөлшерлеменің төмен деңгейі - низкий 
уровень процентной ставки 

пайыздық мөлшерлеменің төменгі мəні - нижнее 
значение процентной ставки 

пайыздық мөлшерлеменің төмендеуі - понижение 
(снижение) процентной ставки 

пайыздық мөлшерлеменің төмендеуші деңгейі - 
понижающийся уровень процентной ставки 

пайыздық мөлшерлемесі ауыспалы депозит - депозит 
с переменной процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі ауыспалы қарыз - заем с 
переменной процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі ауытқымалы бағалы 
қағаздар шығару - выпуск ценных бумаг с 
плавающей процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы ипотека - 
ипотека с плавающей процентной ставкой 
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пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы қарыз - заем с 
плавающей процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы міндеттеме - 
обязательство с плавающей процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы несие - ссуда с 
плавающей процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы нота - нота с 
плавающей процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы шот - счет с 
плавающей процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі өзгеріп тұратын несие - 
ссуда с изменяющейся процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі өзгермелі кредит - кредит с 
изменяющейся процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі өзгермелі міндеттеме - 
обязательство с изменяющейся процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі реттелетін артықшылықты 
акция - привилегированная акция с регулируемой 
процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі реттелетін несие - ссуда с 
регулируемой процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі тиянақталған - с 
фиксированной процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі тиянақталған қарыз - заем с 
фиксированной процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі тиянақталған несие - ссуда с 
фиксированной процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі тіркелген міндеттеме - 
обязательство с фиксированной процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі төмен бағалы қағаз - ценная 
бумага с низкой процентной ставкой 

пайыздық мөлшерлемесі төмен облигация - облигация 
с низкой процентной ставкой 

пайыздық несие - ссуда процентная 
пайыздық облигация - процентная облигация 
пайыздық опцион - процентный опцион 
пайыздық ордер - процентный ордер 
пайыздық өтем, пайыздық өтеу - процентное покрытие 
пайыздық салық мөлшерлемесі - процентная 
налоговая ставка 

пайыздық салым - процентный вклад 
пайыздық сан - процентное число 
пайыздық своп (айырбас) - процентный своп 
пайыздық своптағы тиянақталған мөлшерлемені 
төлеуші - плательщик фиксированной ставки в 
процентном свопе 

пайыздық сома - процентная сумма 
пайыздық спред - процентный спред 
пайыздық спрэд, пайыздық айырма - спрэд 
процентный 

пайыздық табыс - процентный доход 
пайыздық табыс əкелетін актив - актив, приносящий 
процентный доход 

пайыздық табыс əкелетін пайыздық актив - 
процентный актив, приносящийся процентный доход 

пайыздық табыс келтіру - принесение процентного 
дохода 

пайыздық тариф - процентный тариф

пайыздық тепе-теңдік - паритет процентный 
пайыздық тəуекел (қатер) көрсеткіші - показатель 
процентного риска 

пайыздық тəуекелді басқару - управление процентным 
риском 

пайыздық тəуекелдік, пайыздық қатер - процентный 
риск 

пайыздық төлемдер - процентные платежи 
пайыздық төлемдердің тізімі - список процентных 
платежей 

пайыздық тратта - процентная тратта 
пайыздық тұлғалауда - в процентном выражении 
пайыздық үстеме - надбавка процентная 
пайыздық формула - процентная формула 
пайыздық фьючерстер - процентные фьючерсы 
пайыздық фьючерстік мəміле - процентная 
фьючерская сделка 

пайыздық чек шоты - чековый процентный счет 
пайыздық шегерім - процентная скидка 
пайыздық шегеріс - вычет процентный 
пайыздық шығыс - расходы процентные 
“пайыздық” фьючерс - фьючерс “процентный” 
пайыздық-ұтыс қарызхаты - процентно-выигрышные 
займы 

пайыздың дағдылы нормасы - обычная норма 
процента 

пайыздың есептік мөлшерлемесі, есептік пайыз 
мөлшерлемесі - учетная ставка процента 

пайыздың қайта оралуы - репатриация процентов 
пайыздың көбеюі - увеличение процента 
пайыздың нарықтық нормасы - рыночная норма 
процента 

пайыздың негізгі мөлшерлемесі - основная ставка 
процента 

пайыздың орнын толтыру - покрытие процента 
пайыздың өсуі - прирост процентов 
пайыздың теріс мөлшерлемесі - отрицательная ставка 
процента 

пайыздың тəуекелден бос мөлшерлемесі - свободная от 
риска ставка процента 

пайыздың тиянақталған атаулы мөлшерлемесі - 
фиксированная номинальная ставка процента 

пайыздың тиянақталған мөлшерлемесі - 
фиксированная ставка процента 

пайыздың үстелуі - приращение процентов 
пайыздың шекті нормасы - предельная норма процента 
пайыздың шекті өнімділігі теориясы - теория 
предельной производительности процента 

пайызсыз - беспроцентный 
пайызсыз борыш - беспроцентный долг 
пайызсыз қарыз - беспроцентный заем 
пайызсыз қарыз алу - занимать без процентов 
пайызсыз кредит - беспроцентный кредит 
пайызсыз несие - ссуда беспроцентная 
пайызсыз несие беру - дача беспроцентной ссуды 
пайызсыз облигация - облигация беспроцентная 
пайызсыз салым - беспроцентный вклад 
пайызсыз салым ақша - вклад беспроцентный 
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пайызсыз шот - счет беспроцентный 
пайызы тұрақты қарыз - заем с твердым процентом 
пайымдама - рассуждение 
пайымдау - осмысление
пакет - пакет 
пакет-жоспар - план-пакет 
пакеттерді салып жіберу - пересылка пакетов 
пакт - пакт 
палата - палата
палеография - палеография
палимпсест - палимпсест
панама - панама 
Панафрикалық пошта одағы - Панафриканский 
почтовый союз (ППС)

“пан-пин пара” - “пан-пин пара” 
папирус - папирус 
папка - папка 
пара - взятка, узура
пара алу - брать взятки 
пара беру - давать взятку 
пара беруші - взяткодатель 
“пара ПАН-ПИН” - “пара ПАН-ПИН” 
пара ұсыну - предложение взятки 
параға жығу, параға сатып алу - подкуп 
параграф, тармақша - параграф
парақ нөмірі - номер листа
парақ саны - количество листов
парақ, қағаз, бет - лист
парақор - взяточник
парақорлық, жебірлік - взяточничество, мздоимство 
парақтаушы машина - лицовочная машина
парақша - листок
параметр - параметр
парасаттылық қағидаты - принцип благоразумия 
параф - параф 
парафирлеу, алдын ала қол қою, əрбір бетке қол қою 

- парафирование 
парвэлью - парвэлью 
париация - париация 
“пари-пассю”, тең құқықты - “пари пассю” 
парламент - парламент 
парламент аралық ынтымақтастық - сотрудничество 
межпарламентское 

парламент делегациясы - делегация парламентская 
парламент мүшесі - член парламента 
парламент палатасы - палата парламента 
парламентер, бітімгер - парламентер
парламентті тарату - распускать парламент 
парламентті шақыру - созыв парламента 
парламенттік дағдарыс - парламентский кризис 
парламенттік делегация - парламентская делегация 
парламенттік иммунитет - парламентский иммунитет 
парламенттік комиссия - парламентская комиссия 
парламенттік көпшілік - парламентское большинство 
парламенттік пікіртартыс - парламентские дебаты
парламенттік сауал - запрос парламентский 
парламенттік тиіспеушілік - неприкосновенность 
парламентская 

парламенттің мақұлдауы - одобрение парламента 
парламентші - парламентарий 
пароль - пароль
партияда жоқтық - беспартийность
парыз; борыш, қарыз - долг 
паспорт беруден бас тарту - отказ в выдаче паспорта 
паспорт‚ төлқұжат - паспорт 
паспорттың жарамсыздығы - недействительность 
паспорта 

пассив - пассив 
пассив бабы - статья пассива 
пассив депо шот - пассивный депо счет 
пассив облигациялар, енжар облигациялар - 
пассивные облигации 

пассив сальдо - сальдо пассивное 
пассив сальдо шегі - предел пассивного сальдо 
пассив сауда теңгерімі, сауданың пассив теңгерімі - 
пассивный торговый баланс 

пассив сомасы - сумма пассива 
пассив төлем теңгерімі, төлемнің пассив теңгерімі - 
платежный пассивный баланс 

пассив шоты - счет пассива (пассивный) 
пассивтер - пассивы 
пассивтерді басқару - управление пассивами 
пассивтерді əртараптандыру - диверсификация 
пассивов 

пассивтермен жасалатын операциялар - операции с 
пассивами 

пассивті салық - пассивный налог 
пассивтік қайта сақтандыру - пассивное 
перестрахование 

пассивтік операциялар - операции пассивные 
пассивтің жалпы сомасы - общая сумма пассива 
пастиш - пастиш
патент, куəлендірме - патент
патент алымы - патентный сбор 
патент бажы, патенттік баж - пошлина патентная 
патент берілген күн - дата выдачи патента 
патент беру - выдача патента 
патент беру ережелері - правила выдачи патентов 
патент беру туралы өтініш - ходатайство о выдаче 
патента 

патент беруден бас тарту - отказ в выдаче патента 
патент беруді кідірту - приостановка выдачи патента 
патент ескертпесі - оговорка патентная 
патент иеленуші - патентовладелец 
патент иесі - патентообладатель 
патент салығы - патентное обложение 
патент туралы мəлімдеу, патент туралы өтініш - 
заявление о патенте 

патент ұстаушы - патентодержатель 
патентке жарамды ұсыныс - предложение 
патентоспособное 

патентке қабілетті - патентоспособный 
патентке қабілетті объект - объект патентоспособный 
патентке қабілеттілік - патентоспособность 
патентке құқық - право на патент 
патентке құқықты сату - продажа права на патент 
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патентке өтінім - заявка на патент 
патентке түзету енгізу - поправка к патенту 
патенттелген - патентованный
патенттелген үдеріс - процесс запатентованный 
патенттеу - Запатентование, запатентовать ,патентовать
патенттеу объектісі - объект патентования 
патентті бұзушы - нарушитель патента 
патентті жарамсыз деп тану туралы хабарландыру - 
объявление о признании недействительным патента 

патентті жою - отмена патента 
патентті қолдану - применение патента 
патентті қорғау - защита патентная 
патентті меншіктенуші - собственник патента 
патентті пайдаланбау - неиспользование патента 
патентті сатып алу - приобретение патента 
патентті тіркеу - регистрация патента 
патенттік заңнама - законодательство патентное 
патенттік құжат - документ патентный 
патенттік құжаттама - документация патентная 
патенттік құқықтардың бұзылуы - нарушение 
патентных прав 

патенттік лицензия - патентная лицензия 
патенттік практика - практика патентная 
патенттік пул - пул патентный 
патенттік сараптама - экспертиза патентная 
патенттік фирма - фирма патентная 
патенттік-құқықтық қатынастар объектісі - объект 
патентно-правовых отношений 

патенттік-лицензиялық құжаттама - документация 
патентно-лицензионная 

патенттің бұзылуы - нарушение патента 
патенттің жарамсыздығы - недействительность 
патента 

патенттің қолданыс мерзімі - срок действия патента 
патенттің қолданыс мерзімін ұзарту - продлевание 
срока действия патента 

патриот, отаншыл - патриот
патруль - патруль
паушалдық баға, тұтас баға - паушальная цена 
паушалдық сақтандыру - страхование паушальное 
паушалдық сома - паушальная сумма 
паушалдық төлем, тұтас төлем - паушальный платеж 
пеггинг - пеггинг 
педагог, ұстаз - педагог
педагогика - педагогика
пезо - пезо 
пейджингілік байланыс - пейджинговая связь
пенал - пенал
пенальти, айыпақы - пенальти 
пəндік каталог - каталог предметный
пəндік-тақырыптық көрсеткі - указатель предметно-
тематический

пергамент - пергамент
пəрменді қолдау - поддержка действенная 
пəрменді шаралар - действенные меры
пəрменділік - действенность 
пермутациялық көрсеткіш - указатель 
пермутационный 

“перпетуа” рентасы, мəңгілік рента - рента “перпетуа” 
перпорациялы-есептеуіш машиналар - счетно-
перпорационные машины 

перспективалы бағалау, келешектегіні бағалау - 
перспективная оценка 

перспективалық бағалау - оценка перспективная 
перфокарта - перфокарта
перфокартотека - перфокартотека 
перфорация - перфорация
перфорация қадамы - шаг перфорации
перфорацияланған карточка - перфорированная 
карточка 

перфорациялық есептеу машиналары - 
перфорационные вычислительные машины 

перфорациялық карта - перфорационная карта 
(перфокарта) 

перформер - перформер 
перфотаспа - перфолента 
перцентиль - перцентиль 
перцепция - перцепция 
пəтер ақшасы - деньги квартирные 
пəтерақы - квартирная плата 
петиция, талапхат - петиция 
“пик ап” пайда - прибыль “пик ап” 
пин (цифр) - пин 
пин-код (цифрлі код) - пин-код 
пирамида тұрғызу - построение пирамиды 
пирамида, үшкіл - пирамида 
пирамидалық сату, пирамидалық сауда - пирамидная 
продажа 

плакат - плакат 
плакаттық жарнама - реклама плакатная 
пластик ақша - деньги пластиковые 
пластик карточкаларға қызмет көрсету - 
обслуживание пластиковых карточек 

пластикалық ақша - пластиковые деньги 
пластикалық валюта - пластиковая валюта 
пластикалық карточка - пластиковая карточка 
платина (асыл металл) - платина 
платина карточка - платиновая карточка 
платина мəнет, платина тиын, платина шақа - 
платиновая монета / платинка 

платина тобындағы металл - металл платиновой 
группы 

плафон - плафон 
плебисцит - плебисцит
пленум - пленум
пленумдық отырыс - заседание пленарное 
пломба (тауарға тағылған қорғасын мөр) - пломба 
пломба басу - накладка пломбы 
пломба бола тұра ұрлануы - хищение не смотря на 
наличие пломб

пломба салу, пломбалау, қорғасын мөр басу 
- запломбировать, накладывание пломбы, 
пломбирование, опломбирование 

пломбаны алу - снятие пломбы 
пломбаның жұлынуы - срывание пломб
пломбир - пломбир



395 ПОШТА

плюралдық акция, алуан түрлі акция - плюральная 
акция 

плюрализм, пікір алуандығы - плюрализм 
плюс, қосу - плюс 
пневматикалық пошта - пневмопочта
погон - погон
позитив сыңар - дубль позитив
позитив, оң - позитив
позитивтерді бөлшектеу - размонтирование позитивов
позитивтің ұзындығын өлшеу - метрирование позитива
пойыз - поезд
пойызбен жөнелту - отправление поездом 
полиметаллизм - полиметаллизм 
полиополия - полиополия 
полис - полис
полис беру - выдача полиса 
полис бойынша сыйлықақы - премия по полису 
полис иесі, полис ұстаушы (сақтанушы) - 
полисодержатель 

полистер тізімі - список полисов 
полисті табыстау - передача полиса 
полистің қолданылу күшінің тоқтатылуы - 
прекращение действия полиса 

полистің қолданыс мерзімі - срок действия полиса 
полиэфирлі үлдір - пленка полиэфирная
полтинник, полтина (орыстың құны 50 тиындық ұсақ 
шақасы) - полтинник, полтина 

поляк злотыйы - польский злотый 
порт алымы - портовые сборы  
порто - порто 
портфель теориясы, қоржын теориясы - теория 
портфеля (портфельная) 

портфель, қоржын - портфель 
посессия - посессия 
post net - post net
post net 852 - post net 852 
post*net 853 - post*net 853 
постбюро, пошта бюросы - постбюро
постген - постген
постер - постеры
постнумерандо, кейінгі нумерандо - постнумерандо 
постпакет, пошта пакеті - постпакет
постскриптум, қосымша жазу - постскриптум
посттекс, пошта мəтіні - посттекс
постулат, алғашқы пайым - постулат 
“Почтовый союз” (журнал) - “Почтовый союз” 

(журнал)
пошта - почта
пошта агенттігі - почтовое агентство
пошта ағыны - поток почты
пошта айырбасы - почтовый обмен
пошта айырбасының халықаралық орны - 
международное место почтового обмена (ММПО)

пошта аккредитиві - аккредитив почтовый 
пошта ақысын төлеудің мемлекеттік белгілері - 
государственные знаки почтовой оплаты 

пошта алмасу, поштаны айырбастау - обмен почты
пошта алу - получение почты 

пошта алымы - сборы почтовые 
пошта алымынан босатылған - освобожденный от 
почтовых сборов

пошта арқылы ақшалай аударым - почтовый 
денежный перевод 

пошта арқылы алынған депозит - депозит, 
полученный по почте 

пошта арқылы аудару - перевод по почте, переводить 
по почте

пошта арқылы дауыс беру - голосование по почте 
пошта арқылы жасалатын банк операциялары - 
банковские операции по почте 

пошта арқылы жеткізілетін тауарларға тапсырыс - 
заказ на товары с доставкой по почте 

пошта арқылы жіберілетін жарнама - реклама по 
почте 

пошта арқылы жіберу, поштамен жіберу - пересылка 
по почте 

пошта арқылы растау - подтверждение почтовое 
пошта арқылы тапсырыс - заказ по почте 
пошта арқылы хабарлама - извещение по почте 
пошта арқылы хабарлау - уведомление по почте 
пошта аударымдары арқылы есеп айырысу - расчет 
путем почтовых переводов 

пошта аударымдары туралы келісім - соглашение о 
почтовых переводах

пошта аударымдарының жəне төлемақы төлеуге 
рұқсаттың жиынтық тізімі - сводный список 
почтовых переводов и разрешений на оплату 

пошта аударымдарының ортақ шоты - общий счет 
почтовых переводов

пошта аударымдарының тізімі - список почтовых 
переводов

пошта аударымдарының, төлемақы төлеуге рұқ сат-
тың жəне үстеме төлемді аударымдардың ай лық 
шоты - месячный счет почтовых переводов, разреше-
ний на оплату и переводов с наложенным платежом 

пошта аударымы бланкі - бланк почтового перевода 
пошта аударымы, пошта арқылы аудару - перевод 
почтовый (п/п)

пошта аударымын құрастыру - составление почтового 
перевода

пошта аударымына құқықты табыстау - передача 
права на почтовый перевод

пошта аударымының валюталық бағамы, поштамен 
аударылған ақшаның валюталық бағамы - 
валютный курс почтового перевода 

пошта аударымының трассанты - трассант почтового 
перевода

пошта аударымының шығарылымы, пошта 
аударымын шығару - выпуск почтового перевода

пошта байланыс қызметтерін көрсету ақысын төлеу - 
оплата услуг почтовой связи

пошта байланысы - почтовая связь
пошта байланысы бөлімшесі (ПББ) - отделение 
почтовой связи (ОПС)

пошта байланысы көрсететін қызмет - услуга 
почтовой связи
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пошта байланысы көрсететін өзге де қызметтер - 
иные услуги почтовой связи 

пошта байланысы құралдары - средства почтовой 
связи 

пошта байланысы операторларының кеңесі - Совет 
операторов почтовой связи (СО ПС)

пошта байланысы саласындағы қызметті 
мемлекеттік реттеу - государственное регулирование 
деятельности в области почтовой связи

пошта байланысы саласындағы мемлекеттік саясат - 
государственная политика в области почтовой связи

пошта байланысы саласындағы уəкілетті орган - 
уполномоченный орган в области почтовой связи

пошта байланысы торабы - узел почтовой связи (УПС)
пошта байланысы ұйымы, пошта байланысын 
ұйымдастыру - организация почтовой связи

пошта байланысын ұйымдастыру жəне пайдалану 
бөлімі - отдел организации и эксплуатации почтовой 
связи 

пошта байланысының атыраптық бөлімшесі - 
кустовое отделение почтовой связи

пошта байланысының ауылдық бөлімшесі - сельское 
отделение почтовой связи

пошта байланысының қосымша қызметтер көрсетуі 
- дополнительные услуги почтовой связи 

пошта байланысының құпиясы - тайна почтовой связи
пошта байланысының штаттан тыс қызметкерлері - 
нештатные работники почтовой связи

пошта бандеролі - бандероль почтовая 
пошта бастығы - начальник почты 
пошта басылымдары - почтовые издания
пошта бонасы - боны почтовые 
пошта бөлімшелерінің индекстері - индексы почтовых 
подразделений

пошта бөлімшесі - почтовое отделение
пошта бөлімшесі жанындағы жинақ кассасы - 
сберегательная касса при почтовом отделении 

пошта бөлімшесінің индексі - индекс почтового 
отделения 

пошта вагоны - почтовый вагон 
пошта вагоны паркі - парк почтового вагона
пошта вагонының бастығы - начальник почтового 
вагона 

пошта вагонының жолсерігі - проводник почтового 
вагона

пошта вагонының маршруты - маршрут почтового 
вагона

пошта депозиті - почтовый депозит 
пошта депозиттерін ресімдеуші банк қызметкері - 
работник банка, оформляющий почтовые депозиты 

пошта əкімшілігі - почтовая администрация
пошта əкімшілігінің жауапкершілігін тоқтату 

- прекращение ответственности почтовых 
администрации 

пошта ережелері - почтовые правила
пошта жабдығы - почтовое оборудование
пошта жарнамасы - почтовая реклама
пошта желісі - почтовая сеть

пошта жəне телеграф аударымымен төлеу - оплата 
почтовыми и телеграфными переводами 

пошта жеткізілімі - почтовая доставка
пошта жəшігі - почтовый ящик 
“пошта жəшігі” теориясы - теория “почтового ящика” 
пошта жəшігін жалға алу - аренда почтовых ящиков
“Пошта жəшігінен бүлінген күйінде алынды. Қайта 
жасауға қайтарылады” - “Вынуто из почтового 
ящика в поврежденном виде. Возвращается для 
перезаделки”

пошта жəшіктерін дайындау - изготовление почтовых 
ящиков

пошта жəшіктерінен хаттарды алу жиілігі - частота 
выемки писем из почтового ящика 

пошта жəшіктерінің ішінен алу - выемка из почтовых 
ящиков

пошта жинақ кассасының кітапшасы - книжка 
почтовой сберегательной кассы

пошта жирошоттары жүйесі - система почтовых 
жиросчетов 

пошта жирошоттары жүйесіндегі шот - счет в системе 
почтовых жиросчетов 

пошта жирошотының иесі - владелец почтового 
жиросчета 

пошта жолданымы бланкі - бланк на почтовую 
посылку 

пошта жолданымын алушы - почтовый адресат
пошта жолданымының түбіртегі - квитанция на 
почтовую посылку 

пошта жөнелтімдері - почтовые отправления 
пошта жөнелтімдерімен жіберуге тыйым салынған 
заттар - предметы, запрещенные к пересылке в 
почтовых отправлениях

пошта жөнелтімдерін алу - выемка почтовых 
отправлений

пошта жөнелтімдерін алушы, пошта жөнелтімдері 
жолданушы - адресат почтовых отправлений

пошта жөнелтімдерін ашу - вскрытие почтовых 
отправлений

пошта жөнелтімдерін жіберудің бақылау 
мерзімі - контрольный срок пересылки почтовых      
отправлений

пошта жөнелтімдерін кедендік тексермелеу - 
таможенный досмотр почтовых отправлений

пошта жөнелтімдерін операциялық терезеге беру - 
подача почтовых отправлений в операционное окно

пошта жөнелтімдерін орап байластыру - обвязка 
почтовых отправлений

пошта жөнелтімдерін өңдеу - обработка почтовых 
отправлений

пошта жөнелтімдерін табыс ету - вручение почтовых 
отправлений

пошта жөнелтімдерін тегін салып жіберу - бесплатная 
пересылка почтовых отправлений

пошта жөнелтімдерін ұрлау - кража почтовых 
отправлений, хищение почтовых отправлений

пошта жөнелтімдерінің бағыты - направление 
почтовых отправлений
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пошта жөнелтімдерінің есебі - учет почтовых 
отправлений

пошта жөнелтімдерінің жазбасы - запись почтовых 
отправлений

пошта жөнелтімдерінің сақталғандығы - сохранность 
почтовых отправлений

пошта жөнелтімдерінің сақталу мерзімі - срок 
хранения почтовых отправлений

пошта жөнелтімдерінің санаты - категория почтовых 
отправлений

пошта жөнелтімдерінің тəртіптемесі - регламент 
почтовых отправлений

пошта жөнелтімдерінің тізілімі - реестр почтовых 
отправлений

пошта жөнелтімі - почтовое отправление 
пошта жөнелтімі тəркіленген жағдайдағы ақпарат 

- информация в случае конфискации почтового 
отправления

“пошта жөнелтімі тəркіленген жағдайдағы ақпарат” 
атты акті - акт “информация в случае конфискации 
почтового отправления”

пошта жөнелтімі тəркіленген жағдайдағы акті - акт в 
случае конфискации почтового отправления

пошта жөнелтімі туралы сертификат - сертификат о 
почтовом отправлении 

пошта жөнелтімімен жеткізу - доставка почтовой 
посылкой 

пошта жөнелтімін алмастырып салу - замена-
вложение почтового отправления

пошта жөнелтімін алушы - получатель почтовых 
отправлений

пошта жөнелтімін бағалау - оценка почтовых 
отправлений

пошта жөнелтімін беру - выдача почтового отправления
пошта жөнелтімін буып-түю - упаковка почтового 
отправления

пошта жөнелтімін жеткізу - доставка почтового 
отправления

пошта жөнелтімін жіберу - пересылка почтового 
отправления

пошта жөнелтімін жоғалту - утрата почтового 
отправления

пошта жөнелтімін қабылдау - прием почтового 
отправления

пошта жөнелтімін қайтару - возврат почтового 
отправления

пошта жөнелтімін тасымалдау - перевозка почтового 
отправления

пошта жөнелтімін ұрлап-салу - хишение-вложение 
почтового отправления

пошта жөнелтімінің алынбағаны туралы арыз - 
заявление о неполучении почтового отправления

пошта жөнелтімінің алынғаны туралы арыз - 
заявление о получении почтового отправления

пошта жөнелтімінің алынуы, пошта жөнелтімін алып 
қою - изъятие почтовых отправлений

пошта жөнелтімінің бүлінуі - повреждение почтового 
отправления

пошта жөнелтімінің қабылданған уақыты - время 
приема почтового отправления

пошта жөнелтімінің коды - код почтового отправления 
пошта жөнелтімінің мөлшері - размеры почтового 
отправления

пошта жөнелтімінің разряды - разряд почтового 
отправления

пошта жөнелтімінің сыртқы беті - обратная сторона 
почтового отправления

пошта жөнелтімінің шекті салмағы - предельный вес 
почтового отправления

пошта жөніндегі тікелей маркетинг - прямой 
маркетинг по почте 

Пошта жөніндегі тұрақты араб комиссиясы (САРР) 
- Постоянная арабская комиссия по почте (СAPP) 
(ПАКП)

пошта жүгі - груз почтовый 
пошта жүгі жəне жолаушы тасымалының желісі - 
линия грузопочтовых и пассажирских перевозок 

пошта жүйесі - почтовая система
пошта индексі - почтовый индекс 
пошта қаржысы - постфин
пошта карточкасы - почтовая карточка
пошта карточкасының тығыздығы - плотность 
почтовой карточки

пошта қауіпсіздігі - почтовая безопасность
пошта қауіпсіздігі мен бақылау бөлімі - отдел 
почтовой безопасности и контроля 

пошта қауіпсіздігін тексеру жəне талдау
қызметі - служба почтовой безопасности 
расследования и аналитики

пошта кернейі - почтовый рог
пошта клиенті - почтовый клиент
пошта қозғалысы тоғысуының жоқтығы - отсутствие 
стыковки движения почты

пошта қозғалысын келісіп алудың жоқтығы - 
отсутствие согласованности движения почты

пошта контейнері - почтовый контейнер
пошта көрсететін қызметтер - услуги почтой 
пошта купоны - почтовый купон
“Пошта құжатсыз алынды. Акт жасалды” - “Почта 
получена без документов. Составлен акт”

пошта құндылықтары - почтовые ценности
пошта құпиясы - почтовая тайна
пошта қызметі - почтовая деятельность, почтовая 
служба

пошта қызметі кедендік тексермелеуден өткізуге тиіс 
жөнелтім - отправление, подлежащее таможенному 
досмотру почтовой службой

пошта қызметін көрсету - обслуживание почтовое 
пошта қызметін тұтынушы - потребитель почтовых 
услуг

пошта қызметінің субъектілері - субъекты почтовой 
деятельности

пошта қызметкері - почтовый работник
пошта қызметкерінің жұмыспен қамтылу коэф фи-
циенті - коэффициент занятости почтового работника

пошта қызметтерін көрсету - почтовая услуга
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пошта мағлұмдамасы - почтовая декларация
пошта маркалары басылуының ақаулары - дефекты 
печатания почтовых марок

пошта маркаларын арнайы өшіру - спецгашение 
почтовых марок

пошта маркаларын қайталап пайдалану - повторное 
использование почтовых марок

пошта маркаларын сату - продажа почтовых марок
пошта маркаларының қалыптамасы - матрица 
почтовых марок

пошта маркаларының кертпелері - зубцы почтовой 
марки

пошта маркаларының кітапшасы - книжка почтовых 
марок

пошта маркаларының кітапша-топтамасы - блок-
книжка почтовых марок

пошта маркаларының коллекциясы - коллекция 
почтовых марок

пошта маркаларының орамы - рулон почтовых марок
пошта маркаларының сынамалық белгісі - пробная 
отпечатка почтовых марок

пошта маркаларының топтамасы - блок почтовых 
марок

пошта маркаларының шығарылымы, пошта 
маркаларын шығару - выпуск почтовых марок

пошта маркасы - почтовая марка 
пошта маркасын өшіру - погашение почтовой марки
пошта маркасын перфорациялау - перфорирование 
почтовых марок

пошта маркасына басылған мөр - надпечатка на 
почтовой марке

пошта маркасына қойылған қол - подпись на 
почтовой марке

пошта маркасының атаулы құны - номинальная 
стоимость почтовой марки 

пошта маркасының жиегі - край почтовой марки
пошта маркасының сыртқы жиегі - наружный край 
почтовой марки

пошта маркасының тақырыбы - тема почтовой   
марки

пошта мекемелерінің ішкі реттемесі - внутренний 
регламент почтовых учреждений

пошта мекемесі - почтовое учреждение
пошта мекемесінің пайдалану шығысы - 
эксплуатационные расходы почтового учреждения

пошта мекенжайы - почтовый адрес 
пошта мəнеті - почтовая монета 
пошта монополиясы - почтовая монополия 
пошта мөрқалыбы - почтовый штемпель 
пошта мөрқалыбы қойылған күн - дата почтового 
штемпеля 

пошта мөрқалыбының бедерінсіз - без оттиска 
почтового штемпеля

пошта нарығы - почтовый рынок
пошта округі - почтовый округ
пошта операторлары мүлкінің қауіпсіздігі - 
безопасность имущества операторов почты

пошта операторы - оператор почты

пошта операторының қызметін пайдаланушы - 
пользователь услуг оператора почты

пошта операциялары толық айналатын кəсіпорын - 
предприятие с полным кругом почтовых операций

пошта операциясы - почтовая операция 
пошта операциясының басталуы - начало почтовой 
операции

пошта өнімін сататын автомат - автомат по продаже 
почтовой продукции

пошта пароходы - пароход почтовый 
пошта пойызы - почтовый поезд 
пошта сəлемдемелері жəне S.A.L.” сəлемдемелік 
картасы - посылочная карта “почтовые посылки и 
S.A.L.”

пошта сəлемдемелері қызметі - служба почтовых 
посылок

пошта сəлемдемелері туралы келісім - соглашение о 
почтовых посылках

пошта сəлемдемелерін сұрыптайтын еңіс таспалы 
машина - машина с наклонной лентой для сортировки 
почтовых посылок

пошта сəлемдемелеріне қатысты жолсыздықтар 
туралы акті - акт о нарушениях, касающихся 
почтовых посылок

пошта сəлемдемесі - почтовая посылка (СР)
пошта сəлемдемесіне арналған марка - марка для 
почтовых посылок

пошта таңбасы - марка почтовая 
пошта тарифі - почтовый тариф 
пошта тасымалы, пошта тасымалдау - перевозка 
почты

пошта тасымалының жиілігі - частота перевозки 
почты 

Пошта технологияларының орталығы - Центр 
почтовых технологий (ЦПТ)

пошта төлемақысы - почтовая оплата
пошта төлемақысының белгісі - знак почтовой оплаты 

(ЗПО)
пошта төлемақысының мемлекеттік белгілері - 
государственные знаки почтовой оплаты

пошта төлемақысының мемлекеттік белгілерін 
шығару - выпуск государственных знаков почтовой 
оплаты

пошта төлемі - оплата почтовая 
пошта түбіртегі - квитанция почтовая 
пошта үйі - почтампт 
пошта ұрлығы - кража почтовая 
пошта фургоны - почтовый фургон 
пошта чегі - почтовый чек 
пошта чегінің кепілдік карточкасы - гарантийная 
карточка почтового чека

пошта чектері қызметі - служба почтовых чеков
пошта чектері қызметі туралы келісім - соглашение о 
службе почтовых чеков

пошта шабуылы - почтовая атака
пошта шкафы - почтовый шкаф
пошта шотының иесі - владелец почтового счета 
пошта шығысы - расходы почтовые 
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“пошта шығысы төленді” - “почтовые расходы 
оплачены” 

Пошта, телеграф жəне телефон қызметкерлерінің 
халықаралық бірлестігі - Международное 
объединение работников почт, телеграфа и телефона 
(МОРПТТ)

поштаға ілесуші пошташы, поштаны жеткізіп 
салушы пошташы - почтальон, сопровождающий 
почты 

пошта-жинақ ақша жүйесіндегі депозит - депозит в 
почтово-сберегательной системе 

пошта-жинақ банкілері - почтово-сберегательные 
банки 

пошта-жинақ жүйесі - почтово-сберегательная система
пошта-жинақ жүйесінің салымдары - вклады почтово-
сберегательной системы

пошта-жинақ кассалары - почтово-сберегательные 
кассы

пошта-жолжүк кедені - почтово-багажная таможня 
(ПБТ)

пошта-жөнелтім тасымалы үшін тарифтік аймақ - 
тарифная зона для почтово-посылочных перевозок 

пошта-жүк пойызы - почтово-багажный поезд
пошта-касса аппаратурасы - почтово-кассовая 
аппаратура

пошталы аудан - район почтовый 
пошталық автомобиль - почтовый автомобиль
пошталық ақша аударымы - почтовый перевод денег
пошталық аударымдар бағамы - курс почтовых 
переводов 

пошталық байланыс желісі - сеть почтовой связи
пошталық байланыс орынжайы - пункт почтовой 
связи 

пошталық банк - почтовый банк
пошталық жирошоттар жүйесі - почтовая система 
жиросчетов 

пошталық жирошоттар жүйесінде есеп айырысу үшін 
берілетін чек - чек для расчетов в почтовой системе 
жиросчетов 

пошталық жирошоттардан ақша алу - снятие денег с 
почтовых жиросчетов 

пошталық жирошоты бар хатқалта - конверт с 
почтовым жиросчетом 

пошталық жөнелтім, пошталық жөнелтімі, поштамен 
жіберу - отправление почтовое

пошталық жөнелтімдерді мекенжайға жіберу - 
адресование почтовых отправлений

пошталық жүкқұжат - накладная почтовая 
пошталық зерделеу сабағаттық кеңесінің басшылық 
кеңесі - руководящий совет консультационного совета 
почтового изучения (КСПИ)

пошталық зерделеудің сабағаттық кеңесі - 
консультативный совет почтовых изучений (КСПИ)

пошталық зерделеудің сабағаттық комиссиясы - 
консультативная комиссия почтовых изучений (ККПИ)

пошталық зерделеулер жинағы - сборник почтовых 
изучений

пошталық код - код почтовый 

пошталық купесі бар вагон - вагон с почтовым купе
пошталық растама - авизо почтовое 
пошталық сауалдама - почтовый опрос 
пошталық сəлемдемелердің жөнелтілуіне қатысты 
жолсыздықтар туралы акті - акт о нарушениях, 
касающихся отправлений почтовых посылок

пошталық ыдыс - почтовая тара
пошталық-жинақ банкі - банк почтово-сберегательный 
пошталық-касса аппараттарының клишесі - клише 
почтово-кассовых аппаратов

поштамен аудару - перевод по почте 
поштамен жіберу - отправление почтой, отправлять 
почтой

поштамен жөнелтілгені туралы хабарлама - 
извещение об отправке по почте 

“поштамен жөнелтілетін тауарлар” - “товары почтой” 
поштамен жөнелту - отправка почтой 
поштамен көп көлемде жіберілетін жеделхаттар - 
депеши, с почтой в большом количестве

поштамен немесе телефонмен берілетін тапсырыс 
(МО/ТО) - maіl order/telefhone order - заказ по почте 
или по телефону

поштамен салып жібергені үшін ақы алу - взимание за 
пересылку по почте 

поштамен салып жібергені үшін белгіленген такса - 
такса за пересылку по почте 

поштамен салып жіберу - пересылка по почте, 
пересылка почтой, пересылать почтой 

поштамен салып жіберу ақысы - плата за пересылку 
по почте 

поштамен салып жіберу ақысы төленген - пересылка 
по почте оплачена 

поштамен хабарлау - уведомление по почте, уведомлять 
по почте

поштампт, пошта үйі - почтампт
поштаны абоненттік жəшік арқылы алу - получение 
почты через абонентский (абонентный) ящик

поштаны жеткізілім бағыты бойынша сұрыптау - 
сортировка почты по маршруту доставки

поштаны жеткізіп салушы - сопровождающий почту
поштаны жеткізу - доставка почты, доставлять почту
поштаны қабылдау - прием почты
поштаны қайта жарақтандыру - перевооружение почты 
поштаны клиенттердің үйінен алу - взятие почты на 
дому у клиентов

поштаны операциялық терезеден алу - получение 
почты в операционном окне

поштаны өңдеу, жеткізу жəне тасымалдау телімі - 
участок обработки, доставки и перевозки 

поштаны өткізудің шекті уақыты - предельное время 
сдачи почты

Поштаны пайдалану кеңесі (ППК) - Совет почтовой 
эксплуатации (СПЭ)

поштаны пайдалану кеңесінің аралас тобы - 
смешанная группа совета почтовой эксплуатации

Поштаны пайдалану кеңесінің басқарушы комитеті - 
Управляющий комитет совета почтовой эксплуатации 
(СПЭ)
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поштаны пайдалану кеңесінің талдамалы есептемесі 
- аналитический отчет совета почтовой эксплуатации

поштаны рұқсатсыз ашу - вскрытие почты без 
разрешения

поштаны сұрыптау жəне тасымалдау - сортировка и 
перевозка почты 

поштаны сұрыптау жəне тасымалдау бөлімі - отдел 
сортировки и перевозки почты 

поштаны сұрыптау жəне тасымалдау телімі - участок 
по сортировке и перевозке почты 

поштаны таратып жөнелту - рассылка почты
поштаны тасымалдау - перевозка почты 
поштаны тасымалдау бөлімшесі (ПТБ) - отделение 
перевозки почты (ОПП)

поштаны тиеу - погрузка почты
поштаның бедел-бейнесі - имидж почты
поштаның дамуы үшін іс-қимылдар жасау тобы - 
группа действий за почтовое развитие (ГДПР)

поштаның қаржы қызметтерін жандандыру 
жөніндегі қызмет бағдарламасы - программа 
деятельности по активизации почтовых финансовых 
служб (ПДАПФС)

поштаның қаржылық қызметі - почтово-финансовая 
служба

поштаның қауіпсіздігі үшін іс-қимылдар жасау тобы - 
группа действий за почтовую безопасность (ГДПБ)

поштаның келу жəне жеткізіп беру кестесі - график 
прибытия и доставки почты 

поштаның тасымал бөлімшесі - отделение перевозки 
почты (ОПП)

поштаның техникалық көмегі - почтовая техническая 
помощь

пошта-телеграф торабы - узел почтово-телеграфный
пошта-чек операциялары бойынша мекеме - 
учреждение по почтово-чековым операциям

пошта-чек операциялары мекемелеріндегі ақша 
құжаты - денежный документ, находящийся в 
учреждениях почтово-чековых операций

пошташы жүретін бағыттың тəсімі, пошташы 
жүретін жолдың тəсімі - схема маршрута почтальона

пошташы, хат тасушы - почтальон
пошташының байланыс орнындағы жұмыс уақыты - 
время работы почтальона в пункте связи

пошташының жүретін жолы - маршрут почтальона
пошташының жүріс кестесі - ходовик поштальона
“прайм рейт” мөлшерлемесі - ставка “прайм рейт” 
прайс-парақ - прайс-лист 
практика, тəжірибе, машық, сараман; іс-тəжірибе - 
практика 

практикада қолдану - применение на практике 
практикадан өту - прохождение практики 
практикалық маркетинг - практический маркетинг 
практикалық сақтандыру, іс-тəжірибелік сақтандыру 

- практическое страхование 
практикалық семинар - практический семинар 
практикалық тұжырым - вывод практический 
практикалық шаралар - меры практические 
превенция, алдын алу - превенция 

президент бақылауы - контроль президента 
президент жарлығы - указ президента 
Президент кеңесшісі - советник Президента 
Президент, Елбасы - Президент 
президенттік - президентство 
президенттік бағдарламалар - президентские 
программы 

президенттік басқару - президентское правление 
президенттік кеңес - президентский совет 
президенттік өкілеттік - президентские полномочия 
Президенттің бюджеттік жолдауы - бюджетное 
послание Президента 

Президенттің жолдауы, Президенттің жолдаухаты - 
послание Президента 

Президенттің күзет қызметі - служба охраны 
Президента 

президенттің орынбасары - заместитель президента 
президентура, президенттік - президентура 
презумпция, анық-қанығына жету, анық-
қанықтығы, ұйғарынды анықтық - презумпция 

прейскурант жасау, бағалық жасау - составление 
прейскурант 

прейскурант шығару, бағалық шығару - выпуск 
прейскуранта 

прейскурант, бағанама, баға көрсеткіші, баға 
анықтамалығы - прейскурант 

прейскуранттық баға, бағанамадағы баға - цена 
прейскурантная 

прейскуранттық көтерме сауда бағасы - 
прейскурантная оптовая цена 

премьер-министр, бас министр, үкіметбасы, үкімет 
басшысы - премьер-министр 

пренотация - пренотация 
пренумерандо - пренумерандо 
пренумерант - пренумерант 
пренумеранттық сома - пренумерантная сумма 
прескрипция - прескрипция 
пресс-кит - пресс-кит 
префакция, пұрсаттылық; артықшылық - префакция 
префект - префект 
префектура - префектура 
преферанстық айла-шарғы - преферансная уловка 
префикс - префикс 
префицит - префицит 
преципий - преципий 
прима - прима 
принтер - принтер 
принцип, қағидат, ұстаным - принцип 
принципал - принципал 
принципал құқықтары - права принципала 
принципал ретінде - в качестве принципала 
принципалдың міндеттері - обязанности принципала 
принципсіздік - беспринципность
принциптілік, ұстанымпаздық - принципиальность 
“приор” - “приор”
прификс - прификс 
про рата, үйлесімді түрде - про рата 
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проблемалы борыштары бар борышқорлардың 
мониторингі - мониторинг должников с проблемными 
долгами 

проблемалы кредиттерді кепілзатпен қамтамасыз ету 
- залоговое обеспечение проблемных кредитов 

проблемалық актив - проблемный актив 
проблемалық банк - проблемный банк 
проблемалық несие - проблемная ссуда 
проблемалық несие сыныптамасы - классификация 
проблемных ссуд 

проблеманы еңсеру - преодолевание проблемы 
проблеманы қайта қарау - пересмотр проблемы 
проблеманы шиеленістіру - обострение проблемы 
проблематика (проблемалар жиынтығы) - 
проблематика 

провайдер - провайдер 
провизия, мəжбүрлі шығын - провизия 
прогресс, ілгерішілдік, ілгерілеу - прогресс 
проекциялық аппарат - аппарат проекционный
прожект-лиз - прожект-лиз 
проксимо - проксимо 
прокура - прокура 
прокуратура - прокуратура 
прокурация - прокурация 
прокурист - прокурист 
прокурор - прокурор 
прокурордың наразылығы - протест прокурора 
прокурорлық қадағалау - надзор прокурорский 
промесса, уəде - промесса 
промилле - промилле 
промитент - промитент 
промоция - промоция 
просперити - просперити 
протектограф - протектограф
протекторат - протекторат 
протекционист, қолдампаз - протекционист 
протекционистік баж, қолдампаздық баж - 
протекционистские пошлины 

протекционистік тарифтер, қолдампаздық тарифтер - 
протекционистские тарифы 

протограф - протограф
профиль, бейін - профиль 
профицит, пайда - профицит 
проформа - проформа 
проформа-шот - проформа-счет 
процент əкелуші - приносящий проценты 
процесс, үдеріс, ғамалия, тəсір - процесс 
процессинг - процессинг 
процессингілік компания - процессинговая компания 
процессор - процессор 
пруденциялық бақылау - пруденциальный контроль 
пруденциялық қадағалау - пруденциальный надзор 
пруденциялық норматив - пруденциальный норматив 
пруденциялық нормативтер - пруденциальные 
нормативы

психологиялық зерттеу - психологическое 
обследование

психологиялық фактор - фактор психологический 

психрометр - психрометр
пул құру - образование пула 
пул, ортақтастық, ортақ қазан - пул 
пулға біріктіру - объединять в пул 
“пункттер” (қосымша комиссиялық алымдар) - 

“пункты” 
пут - пут 
“пут” опционға сыйлықақы - премия на опцион “пут” 
пут-опцион - пут-опцион 
пұрсат, артықшылық - привилегия 
пұрсатты акцияларды өтеуге жұмсалатын сақтық 
қор - резерв на погашение привилегированных акций 

пұрсатты капитал - привилегированный капитал 
пұрсатты несие жүйесі - система преференциальных 
ссуд 

пұрсатты несиегер - преференциальный кредитор 
пұрсаттылық беру - предоставление привилегии 
пұрсаттылық келісімі - соглашение преференциальное 
пұрсаттылық, артықшылық, жеңілдік - преференция 
пұрсаттылықтар жүйесі - система преференций 
пұрсаттылықтарынан айыру - лишение привилегий 
пұрсаттылықты айырма - преференциальная разница 
пұрсаттылықты бағалы қағаздар - преференциальные 
ценные бумаги 

пұрсаттылықты баж - преференциальная пошлина 
пұрсаттылықты жағдай - положение 
привилегированное 

пұрсаттылықты жеңілдіктер - льготы 
преференциальные 

пұрсаттылықты маржа - маржа преференциальная 
пұрсаттылықты несиегер - кредитор 
преференциальный 

пұрсаттылықты облигация - облигация 
привилегированная 

пұрсаттылықты пайдалану - пользоваться  
привилегией 

пұрсаттылықты пайыздық мөлшерлеме - 
преференциальная процентная ставка 

пұрсаттылықты сауда шарты - преференциальный 
торговый договор 

пұрсаттылықты тарифтер аймағы - зона 
преференциальных тарифов 

пұрсаттылықты тəртіптеме - преференциальный 
режим 

пұрсаттылықтың ортақ жүйесі - общая система 
преференций 

пысықтау, жетілдіру - доработать, проработка
пікір айту, лебіз, үн қату - отклик
пікір алмасу - обмен мнениями 
пікір жарыстыру - дебатировать
пікір сұрау - запрос мнения 
пікір сұрау жолымен сынақтамалау, сұрақ-сауал 
жолымен сынақтамалау, сауалдама жолымен 
сынақтамалау -  тестирование путем опроса 

пікір; ой - снение, соображение
пікіржарыс, пікіртартыс - дебаты
пікірлер мен ұсыныстар кітабы - книга отзывов и 
предложений 
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пікірлердегі алшақтық - расхождение во мнениях 
пікірлес, ниеттес - единомышленник 
пікірсайыс - дискуссия
пікірталас - дебат
пікірталасқа қатысушы - участник дискуссии 

пір - кумир
пішім, формат - формат
пішінді бланк - форменный бланк
пішінді киім - форменное обмундирование
пэн-пин пэр (сəйкестендірме нөмір) - пэн-пин пэр 

Р 

рабайсыз - гипертрофированный
рабайсыз сəлемдеме - громоздкая посылка
радиациядан қорғану баспанасы - 
противорадиационные укрытия

радиациялық апат - радиационная авария
радиациялық бақылау - радиационный контроль
радиациялық жағдай - радиационный фон
радиациялық зақымдану - радиационное заражения
радиациялық қауіпсіздік - радиационная безопасность
радио арқылы беру - передача по радио 
радио арқылы жарнамалау - рекламирование по радио 
радио жарнамасы, радиодан берілетін жарнама - 
реклама по радио 

радиоактивтік заттек - радиоактивное вещество
Радиобайланыс бойынша халықаралық кеңес беру 
комитеті - Международный консультативный комитет 
по радиосвязи (МККР)

радиограмма - радиограмма 
радиохабар - радиопередача 
радиохабар тарату - радиовещание 
разряд - разряд 
райтер - райтер 
раккорд - раккорд
рақымшылық - амнистия
рамбурс - рамбурс 
рамбурстау - рамбурсирование 
рамбурстық кредит - кредит рамбурсный 
рамбурстық тратта - тратта рамбурсная 
рампа (электр жарығын қалқалауыш) - рампа
ранг, дəреже, атақ - ранг 
раннер - раннер 
рантье - рантье 
рапорт, баянат, мəлімдеме - рапорт 
рапорт беру - рапортовать, отрапортовать 
раритет - раритет 
растайтын құжат - документ подтверждающий 
растайтын құжаттар - подтверждающие документы 
расталған ақша құжаты - заверенный денежный 
документ 

расталған кепілзат - заверенный залог 
расталған қол қою - заверенная подпись 
расталған көшірме - заверенная копия 
расталған төлем талабы - заверенное платежное 
требование 

расталған чек - заверенный чек 
расталған шот - счет заверенный 
расталған, қуатталған - подтвержденный 
расталмаған құжаттамалық аккредитив - 
неподтвержденный документарный аккредитив 

растама алған бойда - по получении подтверждения 
растама, растау - заверение 
растау - авизование 
растау жүйесі - система подтверждения
растау құжаттарының топтамасын тексеру - проверка 
блока оправдательных документов 

растау, қуаттау - подтверждение
растау, куəландыру - заверить 
растауды салып жіберу - посылка подтверждения 
растаушы қол - подпись подтверждающий 
растаушы құжат, ақтаушы құжат - оправдательный 
документ

растық, сенімділік, анықтық - достоверность 
рауалы ауытқу - отклонение допустимое 
рауалы ауытқу шегі - предел допустимых отклонений 
рауалы бағалау - оценка допустимая 
рауалы қате - ошибка допустимая 
рауалы көбею - увеличение допустимое 
рауалы өзгеріс - изменение допустимое 
рауалы тəуекелдік - риск допустимый 
рауалы шарттар - условия допустимые 
рауалы шек - предел допустимый 
рауалы шығын - издержки допустимые 
рауалы, шекті - допустимый
рафакция, шегерім - рафакция 
рацинализатор, оңтайландырушы, ұтымды етуші - 
рационализатор 

рационализация, оңтайландыру, ұтымды ету - 
рационализация 

ребат, шегерім - ребат 
ревалоризация, қайта айырбастау - ревалоризация 
ревальвация қоры, бағаны көтеру (тұрақтандыру) 
қоры - фонд ревальвации 

ревальвация, бағамды көтеру - ревальвация 
ревальвацияға арналған сақтық қор - резервный фонд 
для ревальвации 

ревальвациядан алынған пайда - прибыль от 
ревальвации 

ревальвациялық айырма - ревальвационная разница 
ревальвациялық қор - ревальвационный фонд 
ревальвациялық несие - ревальвационный кредит 
реверс - реверс 
реверсия, кері қайтару - реверсия 
ревокация - ревокация 
регалия - регалия 
регест - регест
регламент белгілеу - установить регламент 
регламент, реттеме, тəртіптеме, тəптіштеме - 
регламент 
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регламенттеу, реттемелеу, тəртіптеу (сөйлеушінің 
уақытын белгілеп кесіп қою) - регламентирование, 
регламентация

регредиенд, кері талап қоюшы - регредиенд 
регрессант, кері талап қоюшы - регрессант 
регрессат, кері талап қойылушы - регрессат 
регрессивті (кері кету, құлдырау) - регрессивный
регрессия, кемімел - регрессия 
регрессо, кері талап - регрессо 
редактор, сарашы - редактор 
редакторлар алқасы, сарашылар алқасы - 
редколлегия 

редакция - редакция 
редакциялық түзету - поправка редакционная 
редискаунт, кері дискаунт - редискаунт 
редукция - редукция 
редукциялау, кеміту - редуцирование 
режим, тəртіптеме, түзім - режим 
режимдік объектілер - режимные объекты 
резервте болу, сақтық қорда болу - пребывать в резерве
резервтерді капиталдандыру, сақтық қорларды 
капиталдандыру - капитализация резервов 

резервтік аккредитив, сақтық аккредитив, сақтаулы 
аккредитив - аккредитив резервный 

резидент - резидент 
резидент шоты, резиденттік шот - резидентский счет
резидент-жеке тұлғалар - резиденты-физические лица 
резидент-заңды тұлғалар - резиденты-юридические 
лица 

резидент-заңды тұлғалардан алынатын табыс 
салығы - подоходный налог с юридических лиц-
резидентов 

резиденция - резиденция 
резонанс, жаңғыру, жаңғырығу - резонанс 
реинвестиция, қайта инвестициялау - реинвестиция 
реинкарнация, нысанын өзгерту - реинкарнация 
реинтермедиация - реинтермедиация 
рейдтік салықтық тексеру - рейдовая налоговая 
проверка 

рейстік чартер - рейсовый чартер 
рейтинг, бедел-бейне бедел-белгі, бедел көрсеткіші, 
бағаланым, жақсы атақ - рейтинг 

рейтингі жоғары емес облигациялар - облигации с 
невысоким рейтингом 

рейтингі жоғары облигация - облигация с высоким 
рейтингом 

рейтингі жоқ - нет рейтинга 
рейтингілік агенттік - рейтинговое агентство 
рейтингілік бағалау жүйесі - система рейтинговых 
оценок 

рейтингілік жүйе - рейтинговая система 
рейтингілік орталық - центр рейтинговый 
рейтингіні анықтау, беделді анықтау - определение 
рейтинга 

рекамбио - рекамбио 
рекапитуляция, салыстыру - рекапитуляция 
рекаптура - рекаптура 
рекверент - рекверент 

реквизит, деректеме - реквизит 
реквирент, талап етуші - реквирент 
реконверсиялау - реконверсия 
рекредитив - рекредитив 
рекрутер - рекрутер 
ректа-вексель, атаулы вексель - ректа-вексель 
ректа-чек, атаулы чек - ректа-чек 
ректификат - ректификат
ректо - ректо
ректор - ректор 
ректорат - ректорат 
ректорлық - ректорство 
рекуперация - рекуперация 
рекурс - рекурс 
рекурсивті несие - рекурсивная ссуда 
реликт, жұрнақ - реликт
релятивтік пайыздық мөлшерлеме - релятивная 
процентная ставка 

ремаркетинг - ремаркетинг 
рембурстау - рембурсирование 
ремиза / ремиз / делдалақы - ремиза / ремиз 
ремисса, ақша аудару; дөңгелектеп шегеру - ремисса 
ремитент - ремитент 
ремитент шоты - счет ремитента 
ремитер, вексель беруші - ремитер 
ремиттеу - ремитирование 
ремонетизация, қайта мəнеттендіру - ремонетизация 
реңін өзгерту (бояуын қоюлату) - тонировка, 
тонирование

реніш-талап тізімдемесі - ведомость претензий 
рента, тұрақты табыс - рента 
рента мөлшері - норма ренты 
рента төлеу - выплата ренты, плата ренты
рентаға құқықты қайта табыстау - переуступка прав 
на ренту 

ренталық қағаздар - рентные бумаги 
ренталық қарыз - рентные займы 
ренталық кепілзат - рентный залог 
ренталық облигация - рентная облигация 
ренталық пайыз - процент рентный 
ренталық сертификат - рентный сертификат 
ренталық табыс - рентный доход 
ренталық төлем - платеж рентный 
ренталық төлемдер - рентные платежи 
рентаны сақтандыру - страхование ренты 
рентаның жалпы сомасы - общая сумма ренты 
рентаның капиталға айналуы; рентаны 
капиталдандыру - капитализация ренты 

репарация, төлем - репарация
репарациялық соманы аудару - перевод 
репарационных сумм 

репарациялық төлем - платежи репарационные 
репатриация, отанына қайта оралу - репатриация 
репертуар - репертуар
репетиция, дайындық - репетиция
реплика, қағытпа - реплика 
репо - репо 
“репо” келісім - соглашение “репо” 
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репо мəмілелер - сделки РЕПО 
репо нарығы - рынок репо 
репорт - репорт 
репорт күні - день репорта 
репортаж - репортаж 
репортер - репортер 
репорттық мəміле - репортная сделка 
репорттық операциялар бойынша үстеме мөлшері - 
размер надбавки по репортным операциям 

репрезентант, өкіл - репрезентант 
репрезентаттық - репрезентативность 
репрезентор - репрезентор 
репрессалия - репрессалия 
репрография - репрография 
репродукция - репродукция 
репутация, бедел, атақ; танымдылық - репутация 
ресипросити, өзаралық - ресипросити 
рəсуа, шығындау, ысырап - трата 
рəсім белгілеу - установление процедуры 
рəсім салты - церемониал 
рəсім, жосық, тəртіп, реттеме - процедура 
ресімделген дана - экземпляр оформленный 
ресімделген индоссамент - индоссамент оформленный 
ресімделген инкассо - оформленное инкассо 
рəсімдеу деңгейі - уровень оформления 
рəсімдеу күні - день оформительский 
ресімдеу туралы белгі - отметка об оформлении 
ресімдеу үшін төлемақы - плата за оформление 
ресімдеу, ресімдеме, жасақтау - оформить, оформление
рəсімді ықшамдау - упрощение процедуры 
ресконтро - ресконтро 
рескрипциялар - рескрипции 
ресми, ресми түрде - официально 
ресми адам, ресми тұлға (үкімет адамы) - 
официальное лицо 

ресми айырбас бағамы - официальный обменный курс 
ресми акцепт, ресми ризалық - официальный акцепт 
ресми акцептеу - официальное акцептование 
ресми анықтамалық - справочник официальный 
ресми баға - официальная цена 
ресми баға белгіленімі - официальная котировка 
ресми бағалау - оценка официальная 
ресми бағалаушы - оценщик официальный 
ресми бағам; ресми бағыт - официальный курс 
ресми бағанама, ресми баға анықтамалығы - 
официальный прейскурант 

ресми бара-барлық (тепе-теңдік) - официальный 
паритет 

ресми баспасөз органы - официальный орган печати 
ресми басылым - издание официальное 
ресми бекіту - утверждение официальное 
ресми белгіленген барынша жоғары баға - 
максимальная официально установленная цена 

ресми биржа брокері - официальный биржевой брокер 
ресми биржалық баға белгіленімі - официальная 
биржевая котировка 

ресми биржалық маклері - официальный биржевой 
маклер 

ресми брокер - официальный брокер 
ресми валюта бағамы - официальный валютный курс 
ресми валюта нарығы - официальный валютный рынок 
ресми делегация - делегация официальная 
ресми депозитарий - официальный депозитарий 
ресми деректер - официальные данные 
ресми деректер бойынша - по официальным данным 
ресми дилер - официальный дилер 
ресми есеп айырысу теңгерімі - баланс официальных 
расчетов 

ресми есеп айырысу шоты - счет официальных 
расчетов 

ресми есеп, ресми есептеме - официальный отчет 
ресми есептік бағам - официальный учетный курс 
ресми есептік мөлшерлеме - официальная учетная 
ставка 

ресми есептік мөлшерлемені төмендету - снижать 
официальную учетную ставку 

ресми есептік пайыз - официальный учетный процент 
ресми есептілік (есеп-қисап) беру - представление 
официальной отчетности 

ресми ескерту - напоминание официальное, 
предупреждение официальное

ресми жағдай - положение официальное 
ресми жайғасым - позиция официальная 
ресми жарияланған баға - официально объявленная 
цена 

ресми жарияланым - публикация официальная 
ресми жүйе - формальная система 
ресми инвестициялық биржа - официальная 
инвестиционная биржа 

ресми индекстеу - официальное индексирование 
ресми келіссөз - переговоры официальные 
ресми кінəрат-талап - претензия официальная 
ресми қабылдау - прием официальный 
ресми қайта есептеу мөлшерлемесі - официальная 
переучетная ставка 

ресми қаржы операциялары - официальные 
финансовые операции 

ресми қаржыландыру теңгерімі - баланс официального 
финансирования 

ресми қарым-қатынас - официальные отношения 
ресми қор биржасы - официальная фондовая биржа 
ресми корреспонденция - корреспонденция 
официальная 

ресми құжат - официальный документ 
ресми құжат авторы - автор официального документа
ресми құжат мəтіні - текст официального документа
ресми құқық мирасқоры - официальный 
правопреемник 

ресми қызмет - должность официальная 
ресми маркет-мейкер - официальный маркет-мейкер 
ресми мəлімдеме - официальное заявление 
ресми мəртебе - статус официальный 
ресми мойындалған делдалдар - формально 
признанные посредники 

ресми мойындалған қаржы институттары - 
формально признанные финансовые институты 
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ресми мойындалған нарықтар - формально 
признанные рынки 

ресми мойындалған несие берушілер - формально 
признанные ссудодатели 

ресми мойындау - признание официальное 
ресми мораторий - мораторий официальный 
ресми мөлшерлеме - ставка официальная 
ресми наразылық - возражение официальное, протест 
официальный

ресми нарық - официальный рынок 
ресми оппонент - официальный оппонент 
ресми отырыс - заседание официальное 
ресми өкіл - официальный представитель 
ресми өкілеттік - полномочие официальное 
ресми өтімділік - ликвидность официальная 
ресми өтініш - просьба официальная 
ресми пайыздық есептік мөлшерлеме - официальная 
учетная процентная ставка 

ресми пайыздық мөлшерлеме - официальная 
процентная ставка 

ресми пікір - официальное мнение 
ресми растау - подтверждение официальное 
ресми резиденция - резиденция официальная 
ресми рұқсат - разрешение официальное 
ресми сақтық қор - резерв официальный 
ресми сақтық қор активтері - официальные резервные 
активы 

ресми сақтық қор операциялары - официальные 
резервные операции 

ресми сақтық қорлар - официальные резервы 
ресми сапар - визит официальный, поездка официальная
ресми сауал - запрос официальный 
ресми сенімгер - поверенный официальный 
ресми стандарт - стандарт официальный 
ресми статистика - статистика официальная 
ресми статистикалық жарияланымдар - официальные 
статиcтические публикации 

ресми сынама - проба официальная 
ресми таратушы - ликвидатор официальный 
ресми тексеру - проверка официальная 
ресми тепе-теңдік - паритет официальный 
ресми тіл - официальный язык 
ресми тіркелген - зарегистрированный официально 
ресми тіркеу - регистрация официальная, официально 
зарегистрировать 

ресми төлем қабілетсіздігі, ресімді төлем 
қабілетсіздігі - формальная неплатежеспособность 

ресми трансферттер - официальные трансферты 
ресми түрде мəлімдеу - официально заявить
ресми тұлға - лицо официальное 
ресми тұлғаны таныстыру - представление 
официального лица 

ресми тұрған орны - местопребывание официальное 
ресми тұрғылықты жері - официальное место 
проживания 

ресми ұйым - организация официальная, организация 
формальная

ресми ұсыныс - предложение официальное 

ресми хабар - официальное сообщение 
ресми хабарлама - официальное извещение, 
официальное уведомление

ресми хат - письмо официальное 
ресми хат жазысу - переписка официальная 
ресми чек - официальный чек 
ресми шақыру - приглашение официальное 
ресми шəкіл - шкала официальная 
ресми шешім - решение официальное 
ресми ықпалшара - санкция официальная 
ресми экономика - официальная экономика 
ресми экономикалық көмек - официальная 
экономическая помощь 

ресми ЭКЮ - официальные ЭКЮ 
ресмилік, нысандылық, ресімділік - формальность / 
формальности 

ресмилікті оңайлату - упрощение формальности 
ресмилікті сақтау - соблюдение формальности 
респиратор - респиратор
респондент (сауалнамаға жауап беруші) - респондент 
республика - республика 
республика аралық қорлар - межреспубликанские 
запасные фонды 

Республика аралық үйлестіру комитеті - 
Межреспубликанский координационный комитет 

республика бюджетінің сақтық қоры - резервный фонд 
бюджета республики 

Республикалық бағалаушылар палатасы - 
Республиканская палата оценщиков 

республикалық бюджет - республиканский бюджет 
республикалық бюджет атқарылуының есебі - учет 
исполнения республиканского бюджета 

республикалық бюджет шығысының сыныптамасы - 
классификация расходов республиканского бюджета 

республикалық бюджетке түсетін бейсалықтық түсім 
- неналоговые поступления в республиканский бюджет 

республикалық бюджетке түсетін салық түсімдері - 
налоговые поступления в республиканский бюджет 

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитеті - Счетный комитет по 
контролю за исполнением республиканского бюджета 

республикалық бюджеттің атқарылуын оралымды 
бақылау - оперативный контроль за исполнением 
республиканского бюджета 

Республикалық бюджеттің атқарылуын тексеру 
жөніндегі есеп комитетінің қаулысы - постановление 
Счетного комитета по контролю за исполнением 
республиканского бюджета 

республикалық бюджеттің тапшылығы - дефицит 
республиканского бюджета 

республикалық бюджеттің тапшылығын 
қаржыландыру - финансирование дефицита 
республиканского бюджета 

республикалық бюджеттің шығысы - расходы 
республиканского бюджета 

республикалық жəне жергілікті бюджеттердің 
құрылымы - структура республиканского и местных 
бюджетов 
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республикалық жəне жергілікті бюджеттердің 
түсімдері - поступления республиканского и местных 
бюджетов 

республикалық жəне жергілікті бюджеттердің шы ғы-
ны - затраты республиканского и местных бюджетов 

республикалық комиссия - республиканская комиссия 
республикалық меншік - собственность 
республиканская 

республикалық нарық - рынок республиканский 
республикалық немесе жергілікті бюджеттік 
бағдарламалардың тізбесі - перечень 
республиканских или местных бюджетных 
инвестиционных программ 

республикалық немесе жергілікті бюджеттік 
жобалардың тізбесі - перечень республиканских или 
местных бюджетных инвестиционных проектов 

республикалық салықтар - республиканские налоги 
республиканың бюджет жүйесі - бюджетная система 
республики 

республиканың жиынтық қаржы теңгерімі - сводный 
финансовый баланс республики 

республиканың нормативтік құқықтық актілері - 
нормативные правовые акты республики 

рест, қалдық - рест 
рестант, қалдық борыш - рестант 
реституция - реституция 
рестрикция, шектеу - рестрикция 
ресурс(тар), қор - ресурс(ы)
ресурстарды басқару - управление ресурсами 
ресурстарды босатып алу - высвобождение ресурсов 
ресурстарды бөлу, сақтаулы қорларды бөлу - 
распределение ресурсов 

ресурстарды жинау, ресурстарды сақтау - сбережения 
ресурсов 

ресурстарды жұмылдыру - мобилизация ресурсов 
ресурстарды қайта бөлу - перераспределение ресурсов 
ресурстарды мақсатқа сай пайдалану - целевое 
использование ресурсов 

ресурстарды сақтау - сохранение ресурсов 
ресурстарды сатып алу - приобретение ресурсов 
ресурстарды талапайға салу - растранжиривание 
ресурсов 

ресурстарды толықтыру - пополнение ресурсов 
ресурстарды үнемдеу - экономия ресурсов 
ресурстарды үнемдеу теориясы - теория 
ресурсосбережения 

ресурстарды шектеу - ограничение ресурсов
ресурстардың жұтаңдығы - скудность ресурсов 
ресурстардың тапшылығы - дефицитность ресурсов 
ресурсты пайдалануға ұсталатын шекті шығын - 
предельные издержки на использование ресурса 

ресурсты үнемдеу - ресурсосбережение 
ресурстың шекті табыстылығы - предельная 
доходность ресурса 

рет, тəртіп - порядок 
рет нөмірі, рет саны - порядковый номер 
ре-такафул / қайта сақтандыру - ре-такафул 
ретке келтіру - приведение в порядок, урегулировать

ретке салу - упорядочение 
реторсия, шектеу, кемсіту - реторсия 
ретрагент - ретрагент 
ретракция - ретракция 
ретратта - ретратта 
ретратта сомасы - сумма ретратты 
ретрективті артықшылықты акциялар - 
ретрективные привилегированные акции 

ретрективті бағалы қағаздар - ретрективные ценные 
бумаги 

ретрективтілік - ретрективность 
ретроактивтілік, ретробелсенділік - ретроактивность 
ретроспективті - ретроспективный 
ретроспективті қадағалау - ретроспективные 
наблюдения 

ретроцессионарий - ретроцессионарий 
ретроцессионер, қайта сақтандырылушы - 
ретроцессионер 

ретроцессия - ретроцессия 
ретроцессиялық шарт - ретроцессионный договор 
ретсан, бағанасан - колонцифр 
реттелген - упорядоченный
реттелген есеп айырысу - урегулированный расчет 
реттелген кінəрат-талап - претензия урегулированная 
реттелген шот - урегулированный счет 
реттелетін ақша - регулируемые деньги 
реттелетін баға - регулируемая цена 
реттелетін валюта бағамы - регулируемый валютный 
курс 

реттелетін валюта, реттелмелі валюта - регулируемая 
валюта 

реттелетін табыс - регулируемый доход 
реттелетін үдеріс - процесс регулируемый 
реттелмеген кінəрат-талап - претензия 
неурегулированная 

реттелмейтін ақша нарығы - нерегулируемый 
денежный рынок 

реттелмелі баға - цена регулируемая 
реттелмелі валюта - валюта регулируемая 
реттелмелі валюта теориясы - теория регулируемой 
валюты 

реттелмелі жүйе - система регулируемая 
реттелмелі мөлшерлеме - ставка регулируемая 
реттелмелі нарық - регулируемый рынок 
реттелмелі нарықтық қарым-қатынас - регулируемые 
рыночные отношения 

реттелмелі нарықтық экономика - регулируемая 
рыночная экономика 

реттеу - упорядочить, урегулирование
реттеу есебіне төленетін төлем - платеж в счет 
урегулирования 

реттеу қоры - фонд регулирования 
реттеу саясаты - политика регулирования 
реттеу туралы тізім - список об урегулировании
реттеу үдерісі - процесс регулирования 
реттеу, ретке келтіру, тəртіптеу - регулирование 
реттеу, реттелім - регулировка 
реттеуіш - регулятор 
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реттеуші - урегулирователь 
реттеуші атқарым - функция регулирующая 
реттеуші жүйе - регулятивная система 
реттеуші несиелендіру - регулирующее кредитование 
реттеуші нұсқаулар - регулятивные установления 
реттеуші органдар - регулятивные органы 
реттеуші шот, реттеме шот - регулирующий счет 
реттік шəкіл - шкала порядковая 
ретушь, өңдеу - ретушь 
рефакция, шегерім - рефакция 
реферат, мазмұндама - реферат 
референдум (жалпы халықтық дауыс беру) - 
референдум 

референт, жəрдемші - референт 
референт-хатшы - секретарь-референт
референция - референция 
референциялық күн - референционный день 
рефери, ара төреші - рефери 
рефляция - рефляция 
рефляциялық саясат - рефляционная политика 
реформа, низам - реформа 
реформа жүргізу - проведение реформы 
реформаға дейінгі - дореформенный 
реформалау - Реформирование, реформировать
реформация - реформация
рефундирлеу - рефундирование 
рецензент - рецензент 
рецензия, сын-пікір, пікір-сарап - рецензия 
рецепт - рецепт
рецепция, өзара қарыз - рецепция 
рецессия, құлдырау - рецессия 
рециклдеу, қаражатты қайта бөлу - рециклирование 
реципиент - реципиент 
реципиент-ел - страна-реципиент 
ризалық берілген тапсырма - акцептованное поручение
ризалық беру - давать акцепт 
ризалық шегі, акцепт шегі - предел акцепта 
ризалықты ресімдеу - оформление акцепта 
ризалықтың жоқтығы себепті вексельге наразылық - 
протест векселя из-за неакцепта 

рикриция - рикриция 
римесса - римесса 
римессалау - риметирование 
ринг - ринг 
рингілік биржалық комитет - ринговый биржевой 
комитет 

рисконтро - рисконтро 
ристорно - ристорно 
риторикалық, шешендік - риторический
риторно - риторно 
риэлтор - риэлтор 
риясыздық - бескорыстие 
ройялити - ройялити 
ролеванттық - ролевантность
роликті конвейер - роликовый конвейер 
ролловер / ролл-овер - ролловер / ролл-овер 
ролл-овер несие, жаңартылмалы несие - ролл-овер 
кредит 

ролловерлік - ролловерный 
ролловерлік депозиттік сертификат - ролловерный 
депозитный сертификат 

ролловерлік ипотека / ролл-оверлік ипотека - 
ролловерная ипотека / ролловерная ипотека 

рольганг - рольганг
рондо - рондо
ротапринт - ротапринт 
ротатор (мəтіндік материалдың тəсімдік, т.б. 
көшірмесін алуға (түсіруге) арналған аппарат) - 
ротатор 

ротациялық аппарат - аппарат ротационный
ротогравирлеу - ротогравировка
ротография - ротография
роялти / ройялти - роялти / ройялти 
роялти бойынша төлем - плата по роялти 
роялти мөлшері - размер роялти 
роялти мөлшерін анықтау - определение размера 
роялти 

роялти пайызы - процент роялти 
роялти сомасы - сумма роялти 
роялти төлемі - выплата роялти 
роялти төлеу бойынша міндеттемелер - обязательства 
по выплате роялти 

роялти төлеу мерзімі - сроки уплаты роялти 
роялти төлеуші - плательщик роялти 
роялтиден түскен табыс - доход от роялти 
роялтиді есептеу - расчет роялти 
роялтидің тұрақты мөлшері - твердый размер роялти 
рөл - роль
рубль - рубль 
рухани қажеттілік - потребности духовные 
рухани қазына - ценность духовная 
рухани күйзеліс - вакуум духовный
рухани құндылықтар - ценности духовные 
руханилық - духовность
рухын түсіру - деморализовать 
рұқсат, рұқсат беру, рұқсаттама - допуск 
рұқсат алу рəсімі - процедура получения разрешения 
рұқсат беретін ескертпе - оговорка разрешающая 
рұқсат беретін хат - разрешающее письмо 
рұқсат беру - выдача разрешений 
рұқсат беру куəлігі - удостоверение разрешительное 
рұқсат беру, рұқсат; шешу, шешім - разрешение 
рұқсат беруден бас тарту - отказ в разрешении 
рұқсат беруді ресімдеу - оформление разрешения 
рұқсат етілген - разрешенный 
рұқсат етілген актив - разрешенный актив 
рұқсат етілген белгі - разрешенная отметка
рұқсат етілген инвестициялар - разрешенные 
инвестиции 

рұқсат етілген капитал - разрешенный капитал 
рұқсат етілген лимиттен тыс несие - ссуда сверх 
разрешенного лимита 

рұқсат етілген овердрафт - овердрафт разрешенный 
рұқсат етіледі - допускается
рұқсат етілетін чек - повторно разрещаемый чек 
рұқсат етілмеген - несанкционированный 
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рұқсат етілмеген бейбанктік операциялар - 
неразрешенные небанковские операции 

рұқсат етілмеген іс-қимылдар - несанкционированные 
действия

рұқсат етілмеген қолжетім - несанкционированный 
доступ

рұқсат етілмейтін мекенжай - не допускаемый адрес
рұқсат етілмейтін халықаралық жөнелтімдер - 
недопускаемые международные отправления 

рұқсат карточкасы, деректеме карточка - визитка, 
визитная карточка

рұқсат куəлігі - свидетельство разрешительное 
рұқсат құжаты - документ разрешительный 
рұқсат нысаны, қолжетім нысаны - форма допуска
рұқсат хат - разрешительное письмо 
рұқсатнама; бұрыштама - виза

рұқсатнама беру туралы өтініш - просьба о выдаче 
визы 

рұқсатнама беруден бас тарту - отказ в выдаче визы 
рұқсатнама бөлімі, виза бөлімі - отдел виз 
рұқсатнамалық тəртіптеме - режим визовый 
рұқсатнаманы растау - подтверждение визы 
рұқсаттама - пропуск
рұқсаттама туралы ескертпе - оговорка о допуске 
рұқсаттамалық тəртіп - пропускной режим
рұқсаттамамен кіру - вход по пропускам
рұқсатты ресімдеу рəсімі - процедура оформления 
разрешения 

рэкет, аламандық, қорқытып алушылық, бопсагерлік 
- рэкет 

рэкетке қарсы күрес шаралары - меры по борьбе с 
рэкетом 

С 

С (бағалы қағаздар нарығының төмен екенін 
көрсететін əріптік таңба) - С 

сабағаттық заңи хұкім, кеңес беру хұкімі, ақыл-
кеңестік заңи хұкім, ақыл-кеңестік хұкімет - 
юрисдикция консультативная 

сабақтас құқықтар - смежные права 
сабақтастық, мирасқорлық - преемственность 
сабституция, ауыстырым, ауыстыру - сабституция 
сағана - некрополь 
сағат - час 
сағат шебері - мастер часовой 
сағаттық ақы төлеу - часовая оплата 
сағаттық еңбекақы, сағатына төленетін еңбекақы - 
почасовая оплата труда 

сағаттық жалақы, сағатына төленетін жалақы - 
почасовая заработная плата 

сағаттық норма - норма почасовая 
сағаттық өндірім, бір сағаттағы өндірім - выработка 
часовая 

сағдиян (пошта қапшығы) - вализа
садақа / қайыр-садақа - милостыня 
садақа ақша, қайыр ақша, қайырмалдық ақша - 
деньги жертвенные 

сазайын тарту - возмездие
сай келу белгісі - знак соответствия 
сайланбалы - выборный 
сайланбалы қызмет - должность выборная 
сайланбалы орган - орган выборный
сайланған төраға - председатель избранный 
сайлау - выборы
сайлау алдындағы - предвыборный 
сайлау жүйесі - система электоральная 
сайлау комиссиясы - комиссия избирательная 
сайлау құқығы - право избирательное 
сайлау округі - избирательный округ 
сайлау телімі - участок избирательный 
сайлаудың нəтижесі - исход выборов 
сайлаушы - избиратель 

сайлаушылардың талап-тілегі - наказ избирательный
сайма-сай нұсқа - вариант аутентичный 
сайт - сайт 
сайыс - турнир 
сақтандыру уақиғалары бойынша төлемақы - 
выплата по страховым случаям 

сақ - осторожный 
“сақадай сай” құрылыс - строительство “под ключ” 
сақталған (жинақталған) табыс үлесі - доля 
сбереженного дохода 

сақталу мерзімі - срок хранение 
сақталу мерзімін анықтау - определение сроков 
хранения 

сақталу, сақталушылық - сохранность 
сақталым, қоймалық - поклажа 
“сақталым” - “припас” 
сақтамау, орындамау - несоблюдение 
сақтандырғыш - предохранитель
сақтандырма - страховка 
сақтандырма жөнелтім - страховые отправления
сақтандырма қап - страховой мешок
сақтандырма мөлшері - размер страховки 
сақтандырма пломба - страховая пломба
сақтандыру - страхование 
сақтандыру агенттері - страховые агенты 
сақтандыру агенттеріне берілетін пайыздық    
сыйақы - процентное вознаграждение страховых 
агентов 

сақтандыру агенттеріне сыйлықақы беру - 
премирование страховых агентов 

сақтандыру агенті - страховой агент 
сақтандыру айырмасы - разница страховая 
сақтандыру актісі - страховой акт 
сақтандыру алымы - страховой сбор 
сақтандыру арқылы қорғау - защита страховая 
сақтандыру бағасы - страховая оценка 
сақтандыру баламасы - эквивалент страховой 
сақтандыру бизнесі - страховой бизнес 
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сақтандыру бойынша қызметтер көрсету - услуги по 
страхованию 

сақтандыру брокері, сақтандыру делдалы - страховой 
брокер 

сақтандыру делдалдарының тізілімі - реестр 
страховых брокеров 

сақтандыру делдалы - страховой посредник 
сақтандыру ережелері - правила страхования 
сақтандыру есесінің төлемін талап ету - требование 
выплаты страхового возмещения 

сақтандыру ескертпесі - страховая оговорка 
сақтандыру жағдайы, сақтандыру уақиғасы - случай 
страховой 

сақтандыру жағдайындағы айырмашылық - различие 
в условиях страхования 

сақтандыру жарналары мөлшерлемелерінің шəкілі - 
шкала ставок страховых взносов 

сақтандыру жарналарының сақтық қоры - резерв 
страховых взносов 

сақтандыру жарнасы - страховой взнос 
сақтандыру жарнасын төлеу - уплата страхового взноса 
сақтандыру жарнасын төлеу міндеті - обязанность 
уплаты страховых взносов 

сақтандыру жарнасын төлеуден босату - освобождение 
от уплаты страхового взноса 

сақтандыру жарнасының мөлшерін белгілеу - 
установление размера страхового взноса 

сақтандыру жауапкершілігі - страховая 
ответственность 

сақтандыру жауапкершілігін анықтау - определение 
страховой ответственности 

сақтандыру жауапкершілігінің көлемі - объем 
страховой ответственности 

сақтандыру жəне қайта сақтандыру операциялары - 
операции по страхованию и перестрахованию 

сақтандыру жəне қайта сақтандыру саласындағы 
халықаралық ынтымақтастық - международное 
сотрудничество в области страхования и 
перестрахования 

сақтандыру жүйесіне төленетін жарна - взнос в 
систему страхования 

сақтандыру залалдарын бағалау жөніндегі сарапшы - 
эксперт по оценке страховых убытков 

сақтандыру залалы - страховой убыток 
сақтандыру заңнамасы - страховое законодательство 
сақтандыру зияны - страховой ущерб 
сақтандыру инспекторы - инспектор страховой 
сақтандыру кассасы - касса страховая 
сақтандыру кассасы (əлеуметтік сақтандыру 
кассасы) - страхкасса (касса социального страхования) 

сақтандыру кезеңі - период страховой 
сақтандыру кезінде алдау - обман страховой 
сақтандыру кеңесі - страховой совет 
сақтандыру кепілдігі - гарантия страхования
сақтандыру комиссиясы - страховая комиссия 
сақтандыру компаниясы - страховая компания 
сақтандыру компаниясының менеджері - менеджер 
страховой компании 

сақтандыру компаниясының өкілі - представитель 
страховой компании 

сақтандыру компаниясының сыйлықақысы - премия 
страховой компании 

сақтандыру көлемі - объем страхования 
сақтандыру куəлігі - страховое свидетельство 
сақтандыру күшінің қолданылу кезеңі - период 
действия страхования 

сақтандыру кінəрат-талабы - страховая претензия 
сақтандыру кітапшаларындағы шоттар - счета на 
сберегательных книжках 

сақтандыру қадағалауы cтраховой омбудсман - 
страховой надзор 

сақтандыру қоғамы - общество страховое 
сақтандыру қоймасы - страховая кладовая 
сақтандыру қолхаты - страховой ковернот 
сақтандыру қоржыны - страховой портфель 
сақтандыру қоры - страховой фонд 
сақтандыру қорына аударым - отчисления в страховой 
фонд 

сақтандыру құны - стоимость страхования, страховая 
стоимость 

сақтандыру құпиясы - тайна страхования 
сақтандыру қызметтерін көрсету, көрсетілетін 
сақтандыру қызметтері - услуги страховые 

сақтандыру қызметі - страховая деятельность 
сақтандыру қызметін көрсету - обслуживание 
страховое 

сақтандыру қызметін лицензиялау - лицензирование 
страховой деятельности 

сақтандыру лимиті - лимит страхования 
сақтандыру маклері, сақтандыру делдалы - страховой 
маклер 

сақтандыру мақсатындағы пайыздық арбитраж - 
процентный арбитраж с целью страхования 

сақтандыру мекемесі - учреждение страховое 
сақтандыру меморандумы - меморандум страховой 
сақтандыру мерзімі - срок страхования 
сақтандыру мерзімін ұзарту - пролонгация страхования 
сақтандыру мерзімінің өтуі - истечение срока 
страхования 

сақтандыру мөлшерлемесі - ставка страховая 
сақтандыру мөрі - печать страховая
сақтандыру мүддесі - интерес страховой 
сақтандыру мүддесі - страховой интерес 
сақтандыру міндеттемелерін өтеу - погашение 
страховых обязательств 

сақтандыру міндеттемесі - обязательство страхования 
сақтандыру нарығы - страховой рынок 
сақтандыру нарығына кəсіпқой қатысушы - 
профессиональный участник страхового рынка 

сақтандыру нарығының құрылымы - структура 
страхового рынка 

сақтандыру нөмірі - номер страховой 
сақтандыру объектісі - объект страхования 
сақтандыру оқиғасы - страховое событие 
сақтандыру омбудсманы -  страховой омбудсман
сақтандыру операциялары - операции страховые 
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сақтандыру операцияларын жоспарлау - 
планирование страховых операций 

сақтандыру операцияларын лицензиялау - 
лицензирование страховых операций 

сақтандыру операцияларынан түскен пайда - 
прибыль от страховых операций 

сақтандыру операцияларының залалдылығы - 
убыточность страховых операций 

сақтандыру операциясы - страховая операция 
сақтандыру органдарының қызметкерлеріне 
сыйлықақы беру - премирование работников 
страховых органов 

сақтандыру органы - орган страховой 
сақтандыру өтелімі - страховое покрытие 
сақтандыру өтемақысын төлеу - уплата страхового 
возмещения 

сақтандыру өтемі - страховое возмещение 
сақтандыру өтемін анықтау - определение страхового 
возмещения 

сақтандыру өтемін төлеу - выплата страхового 
возмещения 

сақтандыру өтемін төлеу деңгейі - уровень выплат 
страхового возмещения 

сақтандыру өтемін төлеу туралы арыз - заявление о 
выплате страхового возмещения 

сақтандыру өтемін төлеуге арналған сақтық қор - 
резерв для выплат страхового возмещения 

сақтандыру өтемін төлеуден бас тарту - отказ в 
выплате страхового возмещения 

сақтандыру өтемінің көлемі - объем страхового 
покрытия 

сақтандыру өтемінің лимиті - лимит страхового 
возмещения 

сақтандыру өтемінің мөлшері - размер страховых 
возмещений 

сақтандыру өтемінің нормасы - норма страхового 
возмещения 

сақтандыру өтеуін төлеу - плата страхового 
возмещения 

сақтандыру өтілі - страховой стаж 
сақтандыру полисі - страховой полис 
сақтандыру полисін алушы - получатель страхового 
полиса 

сақтандыру полисін беру күні - дата выдачи страхового 
полиса 

сақтандыру полисін ресімдеу - оформление страхового 
полиса 

сақтандыру полисін табыстау - передача страхового 
полиса 

сақтандыру полисінің қолданыс мерзімі - срок 
действия страхового полиса 

сақтандыру полисінің мерзімін ұзарту - продлевание 
страхового полиса 

сақтандыру полисінің нөмірі - номер страхового 
полиса 

сақтандыру полисінің франшизасы - франшиза 
страхового полиса 

сақтандыру полисінің шарттары - условия страхового 
полиса 

сақтандыру пулы, сақтандыру бірлестігі - страховой 
пул 

сақтандыру рентасы - страховая рента 
сақтандыру ресімділігі - формальности страховые 
сақтандыру сақтық қорларын орналастыру - 
размещение страховых резервов 

сақтандыру сақтық қоры - резерв страхования, резерв 
страховой

сақтандыру сертификаты - страховой сертификат 
сақтандыру слипі - страховой слип 
сақтандыру сомасы - страховая сумма 
сақтандыру сомасын алушы - получатель страховой 
суммы 

сақтандыру сомасын инфляциядан қорғау - защита 
страховой суммы от инфляции 

сақтандыру сомасын кеміту - редуцирование страховой 
суммы 

сақтандыру сомасын төлеу - выплата страховой   
суммы 

сақтандыру сомасын төлеуден бас тарту - отказ в 
выплате страховой суммы 

сақтандыру сомасының залалдылығы - убыточность 
страховой суммы 

сақтандыру сомасының мөлшері - норма страховых 
сумм 

сақтандыру сомасының мөлшері - размер страховых 
сумм 

сақтандыру сомасының өлшемі - единица страховой 
суммы 

сақтандыру статистикасы - статистика страхования 
(страховая) 

сақтандыру сыйлығы есебінен жиналған жинақ 
ақша - сбережения за счет страховых премий 

сақтандыру сыйлықақысы - страховая премия 
сақтандыру сыйлықақысын төлеу - выплата 
страховой премии 

сақтандыру сыйлықақысынан түскен түсімдер - 
поступления от страховых премий 

сақтандыру сыйлықақысының мөлшерлемесі - 
ставка страховой премии 

сақтандыру сыйлықақысының мөлшері - размер 
страховой премии 

сақтандыру сыйлықақысының тарифі - тариф 
страховой премии 

сақтандыру талаптарының бұзылуы - нарушение 
условий страхования 

сақтандыру тарифі - страховой тариф 
сақтандыру тəжірибесі - практика страховая 
сақтандыру тəртібі - порядок страхования 
сақтандыру тəуекелдігін бағалау - оценка страховых 
рисков 

сақтандыру тəуекелдігін басқару - управление 
страховым риском 

сақтандыру тəуекелі (қатері) - страховой риск 
сақтандыру теориясы - теория страхования 
сақтандыру төлемақысы - страховая выплата 
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сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры - фонд 
гарантирования страховых выплат 

сақтандыру төлемдерінің мөлшерлемелері - ставки 
страховых платежей 

сақтандыру төлемі - страховой платеж 
сақтандыру төлемінің бересісі - недоимка страховых 
платежей 

сақтандыру төлемінің мөлшерлемесі - ставка 
страхового платежа 

сақтандыру төлемінің мөлшері - размер страховых 
платежей 

сақтандыру туралы ескертпе - оговорка о страховании 
сақтандыру туралы куəлік - свидетельство о 
страховании 

сақтандыру туралы өтініш - заявление о страховании 
сақтандыру түрі - вид страхования 
сақтандыру уақиғасы - событие страховое 
сақтандыру уақиғасы, сақтандыру жағдайы - 
страховой случай 

сақтандыру уақиғасының басталуы - наступление 
страхового случая 

сақтандыру ұйымдарын тіркеу - регистрация 
страховых организаций 

сақтандыру ұйымы - страховая организация 
сақтандыру ұйымының жарғылық қоры - уставный 
фонд страховой организации 

сақтандыру үшін төлемақы - плата за страхование 
сақтандыру фирмасы - фирма страховая 
сақтандыру франшизасы - страховая франшиза 
сақтандыру шарттары, сақтандыру талаптары - 
условия страхования 

сақтандыру шарты - страховой договор 
сақтандыру шартын бұзу - расторжение договора 
страхования 

сақтандыру шартындағы міндетті ескертпе - 
обязательная оговорка в договорах страхования 

сақтандыру шартының қолданылу кезеңі - период 
действия договора страхования 

сақтандыру шартының қолданылу мерзімі - срок 
действия договора страхования 

сақтандыру шартының талабы - условие договора 
страхования 

сақтандыру шегерімі - скидка страховая 
сақтандыру шегі - предел страхования 
сақтандыру ісіндегі қайта сақтандыру - эксцедент в 
страховом деле 

сақтандыруға жұмсалған шығыс - расходы по 
страхованию 

сақтандыруға қабылдау - прием на страхование 
сақтандыруға қабылдаудан бас тарту - отказ в приеме 
на страхование 

сақтандыруға өтінім - заявка на страхование 
сақтандыруға салынатын салық - налог на 
страхование 

сақтандыруда сыйлықақы есептеу - расчет премии в 
страховании 

сақтандырудағы “күйдіргіш баға” - “обжигающая 
цена” в страховании 

сақтандырудағы алаяқтық - мошенничество страховое 
сақтандырудағы бастапқы жағдай - первоначальное 
условие в страховании 

сақтандырудағы жауапкершілік қоржыны - портфель 
ответственности в страховании 

сақтандырудағы кері қуыным - регрессивный иск в 
страховании 

сақтандырудағы қайта сақтандыру - эксцедент в 
страховании 

сақтандырудағы қайта таныстыру - репрезентация в 
страховании 

сақтандырудағы ребат, сақтандырудағы шегерім - 
ребат в страховании 

сақтандырудағы салыстырма тізбе - рекапитуляция в 
страховании 

сақтандырудағы сома - сумма в страховании 
сақтандырудағы тарифтік мөлшерлеме - тарифная 
ставка в страховании 

сақтандырудағы тарифтік саясат - тарифная политика 
в страховании 

сақтандырудағы тікелей залал - прямой убыток в 
страховании 

сақтандырудағы франшиза - франшиза в страховании 
сақтандырудағы цессия - цессия в страховании 
сақтандырудағы шектеулі жауапкершілік - 
ограниченная ответственность в страховании 

сақтандырудан бас тарту - отказ в страховании 
сақтандыруды бағалау - оценка страховая 
сақтандыруды капиталдандыру - капитализация 
страхования 

сақтандыруды қамсыздандыру жүйесі - система 
страхового обеспечения 

сақтандыруды қамсыздандыру нормасы, 
сақтандыруды қамтамасыз ету мөлшері - норма 
страхового обеспечения 

сақтандыруды қамсыздандыру, сақтандыруды 
қамтамасыз ету - страховое обеспечение 

сақтандыруды қамсыздандырудың үйлесімді жүйесі - 
пропорциональная система страхового обеспечения 

сақтандыруды орналастыру - размещение  
страхований 

сақтандыруды ұйымдастыру - организация 
страхования 

сақтандырудың ерекше шарттары - особые условия 
страхования 

сақтандырудың қамсыздандылуы, сақтандыруды 
қамтамасыз ету - обеспечение страховое 

сақтандырудың орнын толтыру жүйесі - система 
страхового возмещения 

сақтандырудың стандарттық шарттары - стандартные 
условия страхования 

сақтандырудың тарифтік мөлшерлемесі - страховая 
тарифная ставка 

сақтандырудың тəуекелді түрі - рисковый вид 
страхования 

сақтандырушы - страховщик 
сақтандырушы жауапкершілігінің басталуы - начало 
ответственности страховщика 



412САҚТАНДЫРУШЫ

сақтандырушы жауапкершілігінің көлемі - размер 
ответственности страховщика 

сақтандырушы жауапкершілігінің лимиті - лимит 
ответственности страховщика 

сақтандырушы кредиті - кредит страховщика 
сақтандырушы мүддесі - интерес страховщика 
сақтандырушы міндеті - обязанность страховщика 
сақтандырушылардың есебі мен есеп-қисабы - учет и 
отчетность страховщиков 

сақтандырушылық кəсіпкерлік - предпринимательство 
страховое 

сақтандырушының жарғылық қоры - уставный фонд 
страховщика 

сақтандырушының жауапкершілікті кезеңі - период 
ответственности страховщика 

сақтандырушының қызметін қаржыландыру - 
финансирование деятельности страховщика 

сақтандырушының сақтандыру өтемін уақтылы 
төлемегені үшін жауапкершілігі - ответственность 
страховщика за несвоевременную выплату страхового 
возмещения 

сақтандырылатын мүдде - интерес страхуемый 
сақтандырылатын тəуекел - риск страхуемый 
сақтандырылатын тəуекелдік, сақтандырылатын 
қатер - страхуемый риск 

сақтандырылған - застрахованный 
сақтандырылған адамның дербес жеке шоты - 
индивидуальный лицевой счет застрахованного лица 

сақтандырылған адамның өтілі - стаж 
застрахованного лица 

сақтандырылған адамның сақтандыру өтілі - 
страховой стаж застрахованного лица 

сақтандырылған ақша аударымы - страховые 
денежные переводы

сақтандырылған банк депозиттері - застрахованные 
банковские депозиты 

сақтандырылған депозит - застрахованный депозит 
сақтандырылған құн - стоимость застрахованная 
сақтандырылған меншік - собственность 
застрахованная 

сақтандырылған мүлікті қайта бағалау - переоценка 
застрахованного имущества 

сақтандырылған мүліктің бүлінгені туралы 
мəлімдеме - заявление о повреждении застрахованного 
имущества 

сақтандырылған мүліктің опат болғаны туралы 
мəлімдеме - заявление о гибели застрахованного 
имущества 

сақтандырылған пошта жөнелтімі - страховое 
почтовое отправление

сақтандырылған сома - сумма застрахованная 
сақтандырылған тауар - товар застрахованный 
сақтандырылған тəуекелдік - риск застрахованный 
сақтандырылған тұлға - лицо застрахованное 
сақтандырылған тұлғалар туралы мəліметтер - 
сведения о застрахованных лицах 

сақтандырылған тұлғаның шоты - счет 
застрахованного лица 

сақтандырылған ұсыныс - застрахованное 
предложение 

сақтандырылған шот - застрахованный счет 
сақтандырылмаған - незастрахованный 
сақтандырылмаған жайғасым - позиция 
незастрахованная 

сақтандырылмаған опцион - незастрахованный опцион 
сақтандырылмаған тəуекелдік - риск 
незастрахованный 

сақтандырылмайтын меншік құқығы - нестрахуемое 
право собственности 

сақтандырылмайтын тəуекел - нестрахуемый риск 
сақтандырылушы - страхуемый 
сақтандырылушы міндеті, сақтанушы міндеті - 
обязанность страхователя 

сақтандырылушы туралы мəліметтер - сведения о 
застрахованном 

сақтандырылушыларға берілетін несие - ссуда 
застрахованным 

сақтандырылушыны ауыстыру - замена застрахованного 
сақтандырылушының мəлімдемесі, 
сақтандырылушының өтініші, сақтанушының 
өтініші - заявление страхователя 

сақтанушы мүддесі - интерес страхователя 
сақтанушы туралы мəлімет - сведения о страхователе 
сақтанушы, сақтандырылушы - страхователь 
сақтанушылар одағы, сақтандырылушылар одағы - 
союз страхователей 

сақтанушылар тізімі - список страхователей 
сақтанушының абайсыздығы - неосторожность 
страхователя 

сақтанушының қасақы кінəсі, сақтанушының 
қаскөйлік кінəсі - умышленная вина страхователя 

сақтанушының мұрагері - наследник страхователя 
сақтанымпаз несие беруші - консервативные 
ссудодатели 

сақтанымпаз несиелендіру - консервативное 
кредитование 

сақтанымпаздық инвестициялар - консервативные 
инвестиции 

сақтап жеткізу - доставка сохранная 
сақтау, сақталу; жинақ ақша - соблюдение; 
сохранение, хранение; сбережение

сақтау бөлімі - отдел хранения 
сақтау бірлігінің мұқамы - шифр единицы хранения
сақтау ережелері - правила хранения 
сақтау қолхаты, сақталған қолхат - сохранная 
расписка 

сақтау құны - стоимость хранения 
сақтау орны, қойма - хранилище 
сақтау орнындағы ақша - деньги в хранилище 
сақтау орнындағы қолма-қол ақша - наличность в 
хранилище, наличные деньги в хранилище

сақтау тəртібі - порядок хранения 
сақтау тəртіптемесі - режим хранения 
сақтау тəсілі - способ хранения 
сақтау төлемі, сақтау үшін төлемақы - плата за 
хранение 
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сақтау үшін белгіленген тариф - тариф за хранение
сақтау шығыны - издержки хранения
сақтауға ақша өткізу - сдавать деньги на хранение 
сақтауға алу куəлігі - сохранное свидетельство 
сақтауға беру, аманаттау - отдавать на хранение 
сақтауға беруші - поклажетель 
сақтауға қабылдағаны туралы қолхат - расписка о 
принятии на хранение 

сақтауға қабылданғаны жөніндегі қолхат - расписка в 
приеме на хранение 

сақтауға қабылдап алу - принятие на хранение 
сақтауға қою - класть на хранение 
сақтауға өткізілген - сданный на хранение 
сақтауда тұрған - находящийся на хранении
сақтаудан алып тастау - снятие с хранения
сақтаудың жарық режімі - световой режим хранения
сақтаулы ақшалай қаражат, сақтық ақшалай 
қаражат - резервные денежные средства 

сақтаулы валюта, сақтық валюта, сақтық қордағы 
валюта - резервная валюта 

сақтаулы қорда қалдыру - резервация 
сақтаулы құжаттар көлемі - объем хранимых 
документов

сақтаушы өкілеттігінің сертификаты - сертификат 
полномочий хранителя 

сақтаушы сенімгер тұлға - хранитель 
сақтық - резервный 
сақтық активтер - резервные активы 
сақтық банкі - резервный банк 
сақтық валюта, сақтық қор валютасы - валюта 
резервная 

сақтық депозит - резервный депозит 
сақтық капиталы - капитал резервный 
сақтық көшірме - страховая копия 
сақтық кредит - кредит резервный 
сақтық кредиті, сақтық қор кредиті - резервный кредит 
сақтық қағидаты, сақ болушылық қағидаты - 
принцип осторожности 

сақтық қаражатты бөлу - распределение резервов 
сақтық қаржы қорын қайта бөлу - перераспределение 
финансовых ресурсов 

сақтық қарыз қорлары - заемные резервы 
сақтық қор - резервный фонд, резервный запас 
сақтық қор аккредитиві - резервный аккредитив 
сақтық қор активтерінің коэффициенті - коэффициент 
резервных активов 

сақтық қор активтерінің сомасы - сумма резервных 
активов 

сақтық қор акциялары - резервные акции 
сақтық қор банкінің кредиті - кредит резервного банка 
сақтық қор депозиті, резерв депозиті - депозит 
резервный 

сақтық қор жасау коэффициенті - коэффициент 
резервирования 

сақтық қор жүйесі - резервная система 
сақтық қор капиталы, сақтық капиталы - резервный 
капитал 

сақтық қор көлемі - объем резервов 

сақтық қор қуаты - мощность резервная 
сақтық қор мультипликаторы - мультипликатор 
резервов 

сақтық қор өтемі - покрытие резервного фонда 
сақтық қор өтемінің міндетті нормасы - обязательная 
норма резервного покрытия 

сақтық қор өтемінің нормасы - норма резервного 
покрытия 

сақтық қор өтемінің талап етілетін нормасы - 
требуемая норма резервного покрытия 

сақтық қор талаптары - резервные требования 
сақтық қор траншы - транш резервный 
сақтық қор тізімдемесі - опись страхового фоңда 
сақтық қор шоты - счет резервного фонда 
сақтық қорға алынған сома - сумма резервированная 
сақтық қорға аудару - отчисление в резерв 
сақтық қорға аударым - перевод в резерв 
сақтық қорға жинау - отложение в резерв 
сақтық қорға қалдырғаны үшін төлемақы - плата за 
резервирование 

сақтық қорда - в резерве 
сақтық қорда сақталатын пайда - резервируемые 
прибыли 

сақтық қорда сақтау - хранение резервное 
сақтық қорда сақтау, сақтық қор жасау - 
резервирование 

сақтық қордағы баға - резервированная цена 
сақтық қордағы депозит бойынша залал - убыток по 
резервному депозиту 

сақтық қордағы қолма-қол ақша - наличность 
резервная 

сақтық қордағы норма, сақтық норма - резервная 
норма 

сақтық қордан қаржыландыру - финансирование из 
резервов 

сақтық қорды бөлу - распределение резервного фонда 
сақтық қорды бөлу қағидаты - принцип распределения 
резерва 

сақтық қорды жинақтау - накапливание резервов 
сақтық қорды жұмылдыру, пайдалану - мобилизовать 
резервы 

сақтық қорды қысқарту - сокращение резервов 
сақтық қорды өткізу - реализация резерва 
сақтық қорды толықтыру - пополнение резервов 
сақтық қордың бір бөлігі - часть резервов 
сақтық қордың мөлшері - размер резервного фонда 
сақтық қордың тұрақтылығы - стабильность 
резервного фонда 

сақтық қордың чектік шоты - резервный чековый счет 
сақтық қоржыны - портфель страховой 
сақтық қорлар - резервные фонды 
сақтық қорлар қалдығы - сальдо резервов 
сақтық қорларды бөлу жолымен қаржыландыру - 
финансирование путем распределения резервов 

сақтық қорларды жұмылдыру - мобилизация резервов 
сақтық қорларды іске қосу - ввод резервов 
сақтық қорлардың бір жолғы есебі - одновременный 
учет резервов 
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сақтық қорлардың міндеттемелерге қатынасы - 
отношение резервов к обязательствам 

сақтық қоры, сақталым, сақтаулы қор - резерв 
сақтық қорына аударым - отчисления в резервный 
фонд 

сақтық міндеттеме - резервное обязательство 
сақтық несие желісі - резервная кредитная линия 
сақтық несие, сақтық кредит - резервные кредиты 
сақтық тозымпұл - резервная амортизация 
сақтық шот, сақтық қор шоты - резервный счет 
сақтық шоттары - резервные счета 
“сақтық” тіркеу - “резервная” регистрация 
сақшы, күзетші - часовой 
s.a.l. жеделхат - депеша s.a.l.
S.A.L. жөнелтімі - отправление S.A.L.
S.A.L. пошта сəлемдемелері жазылған жеделхат 
құлақшасы - ярлык депеши с почтовыми посылками 
S.A.L.

S.A.L. сəлемдемесі - посылка S.A.L.
“S.A.l.” халықаралық жөнелтімдер (əуе жолымен 
тасымалданатын жер бетілік жөнелтімдер) - 
международные отправления “S.A.L.” (наземные 
отправления, перевозимые воздушным путем)

сала - отрасль
сала аралық - межотраслевой
сала аралық бəсеке - межотраслевая конкуренция 
сала аралық есепке алу - межотраслевые зачеты 
сала аралық мəн - межотраслевое значение 
сала аралық тарифтік келісім - межотраслевое 
тарифное соглашение 

сала аралық теңгерім - межотраслевой баланс 
сала құрылымын талдау - анализ структуры отрасли
саладан шығып кету - выход из отрасли 
салақтық, ұқыпсыздық - нерадивость
салаларды үйлестіру, салалар үйлесімі - координация 
отраслей

салалық банк - отраслевой банк 
салалық басылым - издание отраслевое 
салалық көрсеткіш - показатель отраслевой 
салалық қор - фонд отраслевой 
салалық стандарт - стандарт отраслевой 
салалық тарифтік келісім - отраслевое тарифное 
соглашение 

салалық тізбе - перечень отраслевой
саламатты өмір салты - здоровый образ жизни 
саланы монополияландыру - монополизация отрасли
салауаттылық - трезвость
салғастырмалы теңгерім - баланс сопоставительный 
салғастырмалы бағада - в сопоставимых ценах 
салғастырмалы шот - счет сопоставляющий 
салғастыру - сопоставление 
салғастыру əдісі - метод сопоставления 
салғастырылатын баға - цена сопоставимая 
салғырттық талғаусыздық - неразборчивость 
салдар, зардап - последствие 
салдарынан, себепті - вследствие
салдыр-салақтық, ұқыпсыздық, немқұрайдылық - 
небрежность, халатность

салмақ - вес 
салмақ бірлігі ретіндегі унция - унция как единица веса
салмақ деңгейі - ступень веса
салмақ купюрі - купюра веса
салмақ санаты - весовая категория
салмақтағы айырма - разница в весе 
салмақтық сипаттама - весовая характеристика
салт, ғұрып - обряд
салтанат - торжество 
салтанатты рəсім - церемония
салтанатты шеру - кортеж
салық - налог 
салық агенті - налоговый агент 
салық агентінің құқықтары - права налогового агента 
салық агентінің міндеті - обязанность налогового 
агента 

салық айлағы - гавань налоговая 
салық айлақтары - налоговые гавани 
салық айыппұлы - налоговый штраф 
салық айырмасы - налоговая разница 
салық алдындағы - предналоговый 
салық аппараты - налоговый аппарат 
салық атқарымдары, салық бернелері - функции 
налогов 

салық атқарымы - функция налога 
салық ауқымы - масштаб налога 
салық ауырлығы - налоговая тяжесть 
салық ауыртпалығы - налоговое бремя 
салық ауыртпалығын аудару - переложение 
налогового бремени 

салық ауыртпалығын бөлу - распределение налогового 
бремени 

салық ауыртпалығын төмендету - снижение 
налогового бремени 

салық əкімшілігі - налоговая администрация 
салық əлеуеті - налоговый потенциал 
салық бағаламасы - оценка налоговая 
салық базасы, салық негізі - налоговая база 
салық базасын айқындаудың шартты тəсілі - 
условный способ определения налоговой базы 

салық базасының тəсілі - способ налоговой базы 
салық базасының тұтас тəсілі - паушальный способ 
налоговой базы 

салық базисі - налоговый базис 
салық басқармасы - налоговое управление 
салық баспанасы - убежище налоговое 
салық бассауғасы, салықтан бассауғалау - налоговые 
убежища 

салық берешегі, салықтық берешек - налоговая 
задолженность 

салық берешегін мəжбүрлеп өндіріп алу - 
принудительное взыскание налоговой задолженности 

салық берешегін мəжбүрлеп өндіріп алу шаралары 
- меры принудительного взыскания налоговой 
задолженности 

салық билігі, салық өкімет орындары - налоговые 
власти 

салық бойынша бақылау - контроль по налогам 
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салық бойынша берешек - задолженность по налогу 
салық егемендігі, салықтық егемендік - налоговый 
суверенитет 

салық есебі - налоговый учет 
салық есебі əдісі - метод налогового учета 
салық есебінің ережелері - правила налогового учета 
салық есебінің тіркелімі - регистр налогового учета 
салық есеп-қисабы - отчетность налоговая 
салық есеп-қисабын табыс ету - представление 
налоговой отчетности 

салық есеп-қисабының нысаны, салық есептілігінің 
нысаны - форма налоговой отчетности 

салық есеп-қисабының электрондық фирмасы - 
электронная фирма налоговой отчетности 

салық есептемесі, салықтық есеп беру, салық есеп-
қисабы - налоговая отчетность 

салық есептерінің нысаны - форма налоговых расчетов 
салық есептеу - начисление налога (налоговое) 
салық есептеу тəртібі - порядок исчисления налога 
салық есептеу тəсілі - метод исчисления налога 
салық есептеудің шоғырландырылмайтын əдісі - 
некумулятивный метод исчисления налога 

салық есептілігінің құрылымы - структура налоговой 
отчетности 

салық ескертпесі - налоговая оговорка 
салық жеңілдігі - налоговая льгота 
салық жеңілдіктері - льготы налоговые 
салық жеңілдіктері бар депозит - депозит с 
налоговыми льготами 

салық жеңілдіктері бар салым - вклад с налоговыми 
льготами 

салық жеңілдіктері бар шот - счет с налоговыми 
льготами 

салық жеңілдіктерін алып тастау - отмена налоговых 
льгот 

салық жеңілдіктерін беру - налоговое льготирование 
салық жеңілдіктерін сақтау - сохранение налоговых 
льгот 

салық жинау - сбор налогов 
салық жинаушы - сборщик налогов (налоговый) 
салық жөніндегі міндеттеме - обязательство по налогам 
салық жұмағы - налоговый рай 
салық жүйесі - налоговая система 
салық жүйесінің біртұтастығы қағидаты - принцип 
единства налоговой системы 

салық жүйесінің жетілдірілмегендігі - несовершенство 
налоговой системы 

салық жүйесінің реформасы - реформа налоговой 
системы 

салық жүктемесі - налоговая нагрузка 
салық жылы - налоговый год 
салық заңдары, салық заңнамасы - налоговое 
законодательство 

салық заңдарын бұзу, салық заңнамасын бұзу - 
нарушение налогового законодательства 

салық заңдарының анықталған бұзылуын жою 
туралы нұсқау - указание об устранении выявленных 
нарушений налогового законодательства 

салық заңдарының бұзылғандығы туралы 
ақпарат - информация о нарушениях налогового 
законодательства 

салық заңдарының бұзылғаны туралы арыз - 
заявление о нарушениях налогового законодательства 

салық заңдарының жариялылығы қағидаты - 
принцип гласности налогового законодательства 

салық заңнамасы, салық низамы - законодательство 
налоговое 

салық заңнамасы, салық низамы - законодательство 
налоговое 

салық заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік 
- ответственность за нарушение налогового 
законодательства 

салық заңнамасын бұзғаны үшін қаржылық 
ықпалшаралар - финансовые санкции за нарушение 
налогового законодательства 

салық заңнамасын орындауға мəжбүрлеу 
- принуждение к выполнению налогового 
законодательства 

салық заңнамасындағы ілік - лазейка в налоговом 
законодательстве 

салық иммунитеті - налоговый иммунитет 
салық инспекторы - налоговый инспектор 
салық инспекциясы - налоговая инспекция 
салық инспекциясының ақпарат алу құқығы - право 
налоговой инспекции на получение информации 

салық кадастры, салық тізімдемесі - кадастр 
налоговый 

салық каникулы, салық демалысы, салық 
тыныстамасы - налоговые каникулы 

салық кезеңі - налоговый период 
салық келісімшарттары - налоговые конвенции 
салық кодексі - налоговый кодекс 
салық комитеті - налоговый комитет 
салық көзі (салық төлеу үшін пайдаланылатын 
сақтық қор) - источник налога 

салық кредиті - налоговый кредит 
салық кредиті жүйесі - система налогового кредита 
салық күнтізбесі, салықтық күнтізбе - налоговый 
календарь 

салық кірісі - налоговые доходы 
салық қалқаны - налоговый щит 
салық қатынастары - налоговые отношения 
салық қолшатыры, салық бүркеніші - налоговый 
зонтик 

салық қорғанышы - налоговая защита 
салық құжаттамасы - документация налоговая 
салық құжаты - налоговый документ 
салық құқығы - налоговое право 
салық құқығын бұзушылық - налоговое 
правонарушение 

салық құны, салықтық құн - налоговая стоимость 
салық құпиясы - налоговая тайна 
салық құралдары - налоговые инструменты 
салық қызметі - налоговая служба 
салық қызметі органдары - органы налоговой    
службы 
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салық қызметі органдары лауазымды адамдарының 
салық заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілігі - 
ответственность должностных лиц органов налоговой 
службы за нарушениие налогового законодательства 

салық қызметі органдарының заңдарды 
орындаудағы қызметін қадағалау - надзор 
за деятельностью органов налоговой службы в 
исполнении законов 

салық қызметі органдарының құқықтары - права 
органов налоговой службы 

салық қызметі органдарының құрылымы - структура 
органов налоговой службы 

салық қызметі органдарының міндеті - обязанность 
органов налоговой службы 

салық қызметі органдарының хабарламасы - 
уведомление органов налоговой службы 

салық қызметі органы - орган налоговой службы 
салық қызметін ұйымдастыру - организация 
налоговой службы 

салық қызметінің инспекторы - инспектор налоговой 
службы 

салық қызметінің кеңесшісі - советник налоговой 
службы 

салық қыспағы - налоговый нажим 
салық қысымы - пресс налоговый, прессинг налоговый
салық лизингі - налоговый лизинг 
салық мағлұмдамасы - налоговая декларация 
салық мағлұмдамасын беру мерзімі - срок подачи 
налоговой декларации 

салық мағлұмдамасының нысаны - форма налоговых 
деклараций 

салық мағлұмдамасының оңайлатылған нысаны - 
упрощенная форма налоговой декларации 

салық мағлұмдамасының формуляры - формуляр 
налоговых деклараций 

салық мəртебесі - статус налоговый 
салық мөлшерлемелерін белгілеу - установление 
налоговых ставок 

салық мөлшерлемесі - ставка налога (налоговая) 
салық мөлшері - размер налога 
салық мультипликаторы - мультипликатор налоговый 
салық міндеттемесі - налоговое обязательство 
салық міндеттемесі мезетінің басталуы - наступление 
момента налогового обязательства 

салық міндеттемесін орындау - исполнение налогового 
обязательства 

салық нормасы - норма налога 
салық нөмірі, салықтық нөмір - номер налоговый 
салық облигациясы - налоговая облигация 
салық объектісі - налоговый объект 
салық органдары - органы налоговые 
салық органы - налоговый орган 
салық өкілеттігі - налоговые полномочия 
салық өндіріп алу əдістері - методы взимания налога 
салық өндіріп алу нысаны - форма взимания налога 
салық өсімпұлы - пеня налога 
салық пакеті - налоговый пакет 
салық патенті - налоговый патент 

салық полициясы - налоговая полиция 
салық полициясы органы - орган налоговой полиции 
салық рақымшылығы - налоговая амнистия 
салық резиденттігі - налоговое резидентство 
салық реформасы - налоговая реформа 
салық салмағы, салық қысымы, салық 
ауыртпалығы - налоговый пресс 

салық салу - налогообложение, обложение, облагать 
налогом, обложение налогом

салық салу ауқымы - масштаб налогообложения 
салық салу əдісі - метод налогообложения 
салық салу базасын есептеу əдістері - методы учета 
базы налогообложения 

салық салу деңгейі - уровень налогообложения 
салық салу деректері негізінде - на основе данных 
налогообложения 

салық салу жөніндегі нормативтік актілер - 
нормативные акты по налогообложению 

салық салу жүйесі - система налогообложения 
салық салу заты - предмет налогообложения 
салық салу кезеңі - период налогообложения, период 
обложения

салық салу коэффициенті - коэффициент обложения 
салық салу қағидаты - принцип налогообложения 
салық салу қағидатының жүйесі - система принципов 
налогообложения 

салық салу мақсаттарына арналған нарықтық құн - 
рыночная стоимость для целей налогообложения 

салық салу мақсатымен бағалау - оценка в целях 
налогообложения 

салық салу мəселелері жөніндегі кеңесші - 
консультант по вопросам налогообложения, советник 
по вопросам налогообложения

салық салу мерзімінің ұзартылуы - отсроченное 
налогообложение 

салық салу мөлшерлемелерінің кемімелі шəкілі - 
регрессивная шкала ставок налогового обложения 

салық салу мөлшерлемелерінің үдемелі шəкілі - 
прогрессивная шкала ставок налогового обложения 

салық салу мөлшерлемелерінің шəкілі - шкала ставок 
налогового обложения 

салық салу мөлшерлемесі - ставка налогообложения 
салық салу мөлшері - норма налогового обложения 
салық салу мөлшерін анықтау - определение размера 
налогового обложения 

салық салу негізі - основа налогообложения 
салық салу объектісі - объект налогообложения, объект 
обложения

салық салу өлшемі, салық салу бірлігі - единица 
налогообложения 

салық салу разряды - разряд налогообложения 
салық салу субъектісі (салық төлеуші) - субъект 
налогообложения (налогоплательщик), субъект 
обложения

салық салу теориясы - теория налогообложения 
салық салудағы жоғарғы шек - потолок в 
налогообложении 

салық салудағы өзгеріс - изменение в налогообложении 
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салық салудан бос табыс - свободный от 
налогообложения доход 

салық салудан босату - освобождение от 
налогообложения 

салық салудан босатылған бағалы қағаздар - 
освобожденные от налогообложения ценные бумаги 

салық салудан босатылған міндеттемелер - 
освобожденные от налогообложения обязательства 

салық салудан босатылған үлеспұлдық сенімгерлік - 
освобожденный от налогообложения паевой траст 

салық салуды азайту - уменьшение налогообложения 
салық салуды теріс пайдалану - злоупотребление 
налоговым обложением 

салық салудың əділеттілігі қағидаты - принцип 
справедливости налогообложения 

салық салудың бөлектемелі (талдамалы) жүйесі - 
шедулярная (аналитическая) система налогообложения 

салық салудың бұзылуы - нарушение налогообложения 
салық салудың бір дүркіндігі - однократность 
налогообложения 

салық салудың заңи қағидаты - юридические 
принципы налогообложения 

салық салудың мақсаты - цель налогообложения 
салық салудың міндеттілігі қағидаты - принцип 
обязательности налогообложения 

салық салудың орташа мөлшерлемесі - средняя ставка 
налогообложения 

салық салудың тиімділігі - эффективность 
налогообложения 

салық салудың төменгі шегі - нижние границы 
налогообложения 

салық салудың ұйымдық қағидаты - организационные 
принципы налогообложения 

салық салынатын - облагаемый налогом 
салық салынатын айналым - облагаемый оборот 
салық салынатын айналым мөлшері - размер 
облагаемого оборота 

салық салынатын баға - облагаемая цена 
салық салынатын бағалы қағаздар - облагаемые 
налогом ценные бумаги 

салық салынатын база, салық салынатын негіз - 
налогооблагаемая база 

салық салынатын баламалы пайда - эквивалентная 
налогооблагаемая прибыль 

салық салынатын баламалы табыс - 
налогооблагаемый эквивалентный доход, 
эквивалентный доход, облагаемый налогом

салық салынатын импорт мөлшері - размер 
облагаемого импорта 

салық салынатын кіріс - облагаемые доходы 
салық салынатын кірістің төменгі шегі - нижний 
предел доходов облагаемых налогом 

салық салынатын құн - налогооблагаемая стоимость, 
облагаемая стоимость 

салық салынатын минимум - налогооблагаемый 
минимум 

салық салынатын муниципалдық облигациялар - 
налогооблагаемые муниципальные облигации 

салық салынатын міндеттемелер - облагаемые 
налогом обязательства 

салық салынатын объектілерді жасырып қалу - 
укрытие объектов налогообложения 

салық салынатын пайда - налогооблагаемая прибыль, 
прибыль, облагаемая налогом

салық салынатын пайда сомасы - сумма облагаемой 
прибыли 

салық салынатын салым - вклад, облагаемый налогом 
салық салынатын табыс - налогооблагаемый доход, 
доход, облагаемый налогом, облагаемый доход, 
облагаемый налогом доход

салық салынатын табысқа түзету жасау - 
корректировка налогооблагаемого дохода 

салық салынатын табыстан ұстап қалу - вычет из 
облагаемого дохода 

салық салынатын тарту - облагаемые налогом подарки 
салық салынбайтын - необлагаемый, необлагаемый 
налогом

салық салынбайтын айналым - необлагаемый оборот 
салық салынбайтын активтер - необлагаемые активы 
салық салынбайтын ең төмен табыс - необлагаемый 
минимум дохода 

салық салынбайтын жеке табыс сомасы - сумма 
личного дохода, не облагаемая налогом 

салық салынбайтын минимум - необлагаемый 
минимум 

салық салынбайтын рента - рента, не облагаемая 
налогом 

салық салынбайтын соманың шекті мөлшері - 
предельный размер суммы, не облагаемой налогом 

салық салынбайтын табыс - доход, не подлежащий 
налогообложению 

салық салынбайтын табыс - необлагаемый доход, 
доход, необлагаемый налогом 

салық салынғанға дейінгі пайда - доналоговая 
прибыль, прибыль до налогообложения, прибыль до 
обложения налогом

салық салынуға тиіс мəмілелер - сделки, подлежащие 
налогообложению 

салық салынуға тиіс табыс - доход, подлежащий 
налогообложению 

салық салынуға тиісті - подлежащий 
налогообложению, подлежащий обложению налогом

салық салынушы - носитель налога 
салық салынушы, салық төлеуші - носитель налога 
салық санкциялары - налоговые санкции 
салық саңылауы - щель налоговая 
салық сараптамасы - налоговая экспертиза 
салық сатылымы, салықтық сату - налоговая продажа 
салық саясаты - налоговая политика 
салық саясатындағы бейрезидент - нерезидент в 
налоговой политике 

салық саясатының іс-шаралары - мероприятия 
налоговой политики 

салық свопы - налоговый своп 
салық себептері бойынша мүлікті ұстап қалу құқығы 

- право удержания имущества по налоговым причинам 
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салық сертификаты - налоговый сертификат 
салық сомасы - сумма налога 
салық сомасы туралы ресми хабарлау - официальное 
извещение о сумме налога 

салық сомасын бағалау негізінде анықтау - 
определение суммы налога на основании оценки 

салық сөресі - налоговый стеллаж 
салық спрэді - налоговый спрэд 
салық субъектісі - субъект налога 
салық сыныптамасы - классификация налогов 
салық табысы - налоговый доход 
салық тарифтері - налоговые тарифы 
салық тəртіптемесі - налоговый режим 
салық тəртіптемесін қатайту - ужесточение налогового 
режима 

салық тежеуіші - налоговый тормоз 
салық тексеруін жүргізу үшін негіздеме - основание 
для проведения налоговой проверки 

салық тексеруіне қатысушылар - участники налоговых 
проверок 

салық телімі - налоговый участок 
салық теориясы - налоговая теория 
салық төлегенге дейінгі таза пайда - чистая прибыль 
до уплаты налога 

салық төлегеннен кейінгі таза пайда - чистая прибыль 
после уплаты налога 

салық төлемдерін азайту есебінен үнемдеу - экономия 
за счет уменьшения налоговых платежей 

салық төлемдерін барынша азайту - минимизация 
налоговых платежей 

салық төлемдерін есептеудің дұрыстығы - 
правильность начисления налогов 

салық төлемдерінің мерзімін ұзарту - отсрочка 
налоговых платежей 

салық төлемеу - неуплата налогов 
салық төлемі - налоговый платеж 
салық төлемі мерзімі - срок налогового платежа 
салық төлемін дербес енгізу - самостоятельное 
внесение налогового платежа 

салық төлемін дербес есептеу - самостоятельное 
исчисление налогового платежа 

салық төлемінің хабарламасы, салықпұл 
хабарламасы - окладной лист 

салық төленгеннен кейін - после уплаты налога 
салық төлердің алдындағы залал - убытки перед 
уплатой налогов 

салық төлеу - плата налога 
салық төлеу бойынша берешек - задолженность по 
уплате налогов 

салық төлеу жөніндегі міндеттеме - обязательство по 
уплате налога 

салық төлеу мерзімін кейінге қалдыру - отсрочка 
уплаты налога 

салық төлеу мерзімін ұзарту - отсрочка от уплаты 
налогов 

салық төлеу тəртібі - порядок уплаты налога 
салық төлеу тəсілі - способ уплаты налога 

салық төлеуге арналған сақтық қор - резерв на уплату 
налогов 

салық төлеуге арналған шот - счет на уплату налогов 
салық төлеуге қабілеттілік - налогоспособность, 
способность платить налоги

салық төлеуден босату - освобождение от уплаты налога 
салық төлеуден жалтарған жеке жəне заңды 
тұлғаларды іздестіру - розыск физических и 
юридических лиц, уклонившихся от уплаты налога 

салық төлеуден жалтарған тұлғалардан салықты 
мəжбүрлеп алу - принудительное взимание налога с 
лиц, уклоняющихся от его уплаты 

салық төлеуден жалтару - уклонение от уплаты налогов 
салық төлеудің алдындағы пайда - прибыль перед 
уплатой налогов 

салық төлеуші - налогоплательщик 
салық төлеуші туралы ақпарат - информация о 
налогоплательщике 

салық төлеушілер есебі, салық төлеушілерді есепке 
алу - учет налогоплательщиков, учет плательщиков 
налогов

салық төлеушілер мен салық салу объектілерінің 
есебі - учет налогоплательщиков и объектов обложения 

салық төлеушілер тізімі - список налогоплательщиков 
салық төлеушілерді тіркеу - регистрация 
налогоплательщиков 

салық төлеушілердің бірыңғай мемлекеттік тізілімі - 
единый государственный реестр налогоплателыциков 

салық төлеушілердің мемлекеттік тізілімі - 
государственный реестр налогоплательщиков 

салық төлеушінің жауапкершілігі - ответственность 
налогоплательщика 

салық төлеушінің куəлігі - свидетельство 
налогоплательщика 

салық төлеушінің құқықтары - права 
налогоплательщика 

салық төлеушінің мүлкін толық тұтқындау, салық 
төлеушінің мүлкіне толық тыйым салу - полный 
арест имущества налогоплательщика 

салық төлеушінің мүлкін шартты түрде тұтқындау - 
условный арест имущества налогоплательщика 

салық төлеушінің міндеттемелері - обязательства 
налогоплательщика 

салық төлеушінің міндеті - обязанность 
налогоплательщика 

салық төлеушінің нөмірі - номер налогоплательщика 
салық төлеушінің сəйкестендірме нөмірі (СТСН) - 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

салық төлеушінің табысы - доходы 
налогоплательщиков 

салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТТН) - 
регистрационный номер налогоплательщика (РНН) 

салық төлеушінің шағымын қарау - рассмотрение 
жалобы налогоплательщика 

салық төлеушінің электронды қолтаңбасы - 
электронная подпись налогоплательщика 

салық төлеушінің электронды құжаты - электронный 
документ налогоплательщика 
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салық төлеушінің электронды цифрлық қол қоюы 
/ салық төлеушінің электрондық-цифрлық қол 
қоюы, салық төлеушінің электронды-цифрлық 
қолтаңбасы - электронная цифровая подпись 
налогоплательщика / электронно-цифровая подпись 
налогоплательщика 

салық түсімдері - налоговые поступления 
салық түсімдерінің көлемі - объем налоговых 
поступлений 

салық тыныстамасы, салық демалысы - каникулы 
налоговые 

салық тізімдігі - налоговый кадастр 
салық тізімі - налоговый список 
салық ұстап қалу - удержание налога 
салық үдемелі - налоговая прогрессия 
салық үдерісінің тиімділігі - эффективность налогового 
процесса 

салық үлестемесі - налоговая квота 
салық хабарламасы - налоговое уведомление 
салық цензі, салық шектелімі - ценз налоговый 
салық шəкілінің басқыштары - ступень налоговой 
шкалы 

салық шегерімі - налоговая скидка 
салық шегерісі - налоговые вычеты 
салық шот-фактуралары - налоговые счета-фактуры 
салық шұраты, салық жазирасы - оазис налоговый 
салық шығысы - расходы налоговые 
салық ынталандырмасы - налоговые стимулы 
салық ілігі - налоговая лазейка 
салық іс-шараларының кешені - комплекс налоговых 
мероприятий 

салық элементтері - элементы налога 
салық-бюджет саясаты - налогово-бюджетная политика 
салық-бюджет жəне кредит-ақша саясатының 
босаңсуы - ослабление налогово-бюджетной и 
кредитно-денежной политики 

салыққа дейінгі пайда - прибыль до налогов 
салыққа жатпайтын түсім - поступление неналоговое 
салыққа үстеме - надбавка к налогу 
салықпен реттеу, салықтық реттеу - налоговое 
регулирование 

салықпұл, салық салымы - оклад налога, налоговый 
оклад 

салықсыз кірістер - неналоговые доходы 
салықтағы өтем - покрытие в налоге 
салықтан босату - освобождение налоговое 
салықтан жалтару (заң бойынша төленуге тиіс 
салық сомасынан аз мөлшерде төлеу) - уклонение от 
налогов 

салықтан қашқақтау - избежание налогов 
салықтан шегерім - скидка с налога 
салықтар бойынша бересі - недоимки по налогам 
салықтар бойынша борыштары үшін өсімпұл есептеу 

- начисление пени за долги по налогам 
салықтар бойынша кіріс кассалары - приходные 
кассы по налогам 

салықтар ескерілетін - с учетом налогов 
салықтар жөніндегі кеңесші - консультант по налогам 

салықтар жүйесі - система налогов (налоговая) 
салықтар мен алымдарды шегергеннен кейінгі 
жалақы - заработная плата после вычета налогов и 
сборов 

салықтар мен пайыздарды төлегенге дейінгі пайда - 
прибыль до уплаты налогов и процентов 

салықтар мен пайыздарды шегергенге дейінгі пайда - 
прибыль до вычета налогов и процентов 

салықтар статистикасы - статистика налогов 
салықтар төленгенге дейінгі пайда - прибыль до 
уплаты налогов 

салықтар төленгенге дейінгі табыс - доход до уплаты 
налогов 

салықтар төленгеннен кейінгі табыс - доход после 
уплаты налогов 

салықтар тізбесі - перечень налогов 
салықтар тізімі - список налогов (налоговый) 
салықтар шегерілгенге дейінгі табыс - доход до 
вычета налогов 

салықтар шегерілгенге дейінгі таза табыс - чистый 
доход до вычета налогов 

салықтарға қарсы наразылық - протест против налогов 
салықтардан босату - освобождение от налогов 
салықтардан босату мақсатымен аудару - перевод с 
целью освобождения от налогов 

салықтардан босатудың тиянақталған деңгейі - 
фиксированный уровень освобождения от налогов 

салықтардан босатылған - освобожденный от налогов 
салықтардан босатылған аймақ - зона, свободная от 
налогов 

салықтардан босатылған күрделі жұмсалым - 
капитальные вложения, освобожденные от налогов 

салықтардан босау құқығы - право освобождения от 
налогов 

салықтарды алдын ала төлеу - предварительная 
выплата налогов 

салықтарды аудару - переложение налогов 
салықтарды есептеудің оңайлатылған тəртібі - 
упрощенный порядок исчисления налогов 

салықтарды жоспарлау - планирование налогов 
салықтарды жою - упразднение налогов 
салықтарды кері аудару - обратное переложение 
налогов 

салықтарды қысқарту - сокращение налогов 
салықтарды мəжбүрлеп өндіріп алу - принудительное 
взыскание налогов 

салықтарды орағытып өту - обход налогов 
салықтарды өндіріп алу - взыскание налогов 
салықтарды өтеу - откуп налогов 
салықтарды өтеуге аударым - отчисление на уплату 
налогов 

салықтарды сақтандыру - страхование налогов 
салықтарды сейілту теориясы - теория 
рассредоточения налогообложений 

салықтарды төлегенге дейін бағалы қағаздар 
бойынша - по ценным бумагам до уплаты налогов 

салықтарды төлегенге дейінгі залал - убыток до 
уплаты налогов 
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салықтарды төлегеннен кейінгі залал - убыток после 
уплаты налогов 

салықтарды төлегеннен кейінгі пайда - прибыль после 
уплаты налогов 

салықтарды төлегеннен кейінгі пайыздар - проценты 
после уплаты налогов 

салықтарды төлемегені үшін жылжымайтын мүлікті 
мəжбүрлемелі сату - принудительная продажа 
недвижимости за неуплату налогов 

салықтарды төлеу - уплата налогов 
салықтарды төмендету - снижение налогов 
салықтарды ұстап қалу - удерживание налогов 
салықтарды шегергенге дейінгі пайда - прибыль до 
вычета налогов 

салықтарды шегергенге дейінгі таза пайда - чистая 
прибыль до вычета налогов 

салықтарды шегергеннен кейінгі пайда - прибыль 
после вычета налогов 

салықтарды, ағымдағы төлемдерді жəне салық салу 
объектілерін кемітіп көрсеткені үшін айыппұл - 
штраф за занижение налогов, текущих платежей и 
объектов налогообложения 

салықтардың дұрыс есептелуін тексеру - проверка 
правильности начисления налогов 

салықтардың икемділік коэффициенті - коэффициент 
эластичности налогов 

салықтардың кем жиналуы, салықтардың 
жетімсіздігі - недобор налогов 

салықтардың көбеюі - увеличение налогов 
салықтардың көтерілуі - повышение налогов 
салықтардың мерзімін ұзарту - отсрочка налогов 
салықтардың өсуі - рост налогов 
салықтардың өсуімен байланысты инфляция - 
инфляция, связанная с ростом налогов 

салықтардың түспеуі - непоступление налогов 
салықты айқындаудың шартты базисі - условный 
базис определения налога 

салықты артық төлеу - переплата налога 
салықты барынша азайту - минимизация налогов 
салықты есептеу - исчисление налога 
салықты есептеу мəселелері жөніндегі тексеруші - 
ревизор по вопросам начисления налогов 

салықты жəне бюджетке төленетін басқа да төлемді 
есептеу мен төлеуге байланысты құжаттарды 
тексеру - проверка документов, связанных с 
исчислением и уплатой налога и других платежей в 
бюджет 

салықты жоспарлау - налоговое планирование 
салықты индекстеу - налоговая индексация 
салықты кері өндіріп алу - обратное взимание налога 
салықты мағлұмдама бойынша төлеу - уплата налога 
по декларации 

салықты мəжбүрлеп алу - принудительное взимание 
налога 

салықты мəулеттік төлеу, салықты бөліктеп төлеу, 
салық төлеу мұрсатанасы - рассрочка уплаты 
налогов 

салықты оңтайландыру - налоговая оптимизация 

салықты төлеу бойынша жиналған берешек - 
накопившаяся задолженность по выплате налогов 

салықты төлеу мерзімі - сроки уплаты налога 
салықты төлеуді талап ету - требование уплаты налога 
салықты тіркеу - налоговая регистрация 
салықты шегергенде - за вычетом налога 
салықты шегергеннен кейінгі пайда - прибыль за 
вычетом налога 

салықты шегеру, салық шегерісі - вычет налогов 
салықтық айыпақы, тұрақсыздық айыбы - неустойка 
налоговая 

салықтық алаяқтық - мошенничество налоговое 
салықтық алым - сбор налоговый 
салықтық артықшылық - привилегия налоговая 
салықтық əкімшілік ету - налоговое администрирование 
салықтық бақылау əдістері - методы налогового 
контроля 

салықтық бересі - недоимка налоговая 
салықтық берешекті қайта құрылымдау - 
реструктуризация налоговой задолженности 

салықтық емес төлем - платеж неналоговый 
салықтық есеп айырысу - налоговые расчеты 
салықтық залалдарды алға ауыстыру - перенесение 
налоговых убытков вперед 

салықтық залалдарды артқа ауыстыру - перенесение 
налоговых убытков назад 

салықтық заңи хұкім - налоговая юрисдикция 
салықтық кемсітушілік - дискриминация налоговая 
салықтық кірістің бөлінуі - разделение налоговых 
доходов 

салықтық қатайту - ужесточение налоговое 
салықтық құқық бұзушылық - правонарушение 
налоговое 

салықтық қызмет, салық қызметі - налоговая 
деятельность 

салықтық қылмыстылық - преступность налоговая 
салықтық мəртебе - налоговый статус 
салықтық нұсқама - предписание налоговое 
салықтық ресурстар - ресурсы налоговые 
салықтық сақтық қор сертификаты - налоговый 
резервный сертификат 

салықтық сақтық қорлар - резервы налоговые 
салықтық тазарту сертификаты - сертификат 
налоговой очистки 

салықтық тəртіптеме - режим налоговый 
салықтық тексеру - проверка налоговая 
салықтық тексеру нəтижелері бойынша шығарылған 
шешім - решение по результатам налоговой проверки 

салықтық тексеру, салықтық тексерме - налоговая 
проверка 

салықтық тексерулерді жүргізу мерзімі - сроки 
проведения налоговых проверок 

салықтық тергеу - налоговое расследование 
салықтық тұтқа - рычаг налоговый 
салықтық ұстап қалу құқығы - налоговое право 
удержания 

салықтың атаулы мөлшерлемесі - номинальная 
налоговая ставка 
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салықтың болжалды базисі - предполагаемый базис 
налога 

салықтың дұрыс салынбағанына байланысты 
шағым - жалоба в связи с неправильным 
налогообложением 

салықтың ерекше мөлшерлемесі - особая ставка 
налога 

салықтың жəне бюджетке төленетін басқа да 
төлемдердің есептелген сомасы туралы хабарлама - 
уведомление о начисленных суммах налогов и других 
обязательных платежей в бюджет 

салықтың капиталдануы; салықты капиталдандыру 
- капитализация налога 

салықтың кемімелі мөлшерлемесі - регрессивная 
ставка налога 

салықтың кесімді мөлшерлемесі - твердая налоговая 
ставка 

салықтың кешенді тексеруі, кешенді салықтық 
тексеру - комплексная налоговая проверка 

салықтың күшін жою - отмена налога 
салықтың қазыналық атқарымпаздығы, салықтың 
қазыналық бернесі - фискальная функция налога 

салықтың қолданыстағы мөлшерлемесі - 
действующая ставка налога 

салықтың маржиналдық мөлшерлемесі - 
маржинальная ставка налога 

салықтың мөлшерін дербес анықтау - 
самостоятельное определение размера налогов 

салықтың нақты мөлшерлемесі - фактическая ставка 
налога 

салықтың орташа мөлшерлемесі - средняя налоговая 
ставка, средняя ставка налога

салықтың пайыздық мөлшерлемесі - процентная 
ставка налога 

салықтың тақырыптық тексеруі, тақырыптық 
салық тексеруі - тематическая налоговая проверка 

салықтың ұлттық мөлшерлемесі, ұлттық салық 
мөлшерлемесі - национальная ставка налога 

салықтың үдемелі мөлшерлемесі - прогрессивная 
ставка налога 

салықтың үйлесімді мөлшерлемесі - 
пропорциональная ставка налога 

салықтың шекті мөлшерлемесі - предельная ставка 
налога 

салықтың экономикалық атқарымы - экономическая 
функция налога 

салықтың экономикалық мөлшерлемесі - 
экономическая ставка налога 

салым ақша, салыным, салу; жұмсалым, жұмсау - 
вложение 

салым ақша аудару - перевод вкладов 
салым ақша билеті - вкладной билет 
салым ақша бойынша айналым - оборот по вкладам 
салым ақша бойынша мерзімді міндеттемелер - 
срочные обязательства по вкладам 

салым ақша бойынша пайыз мөлшері - размер 
процента по вкладам 

салым ақша бойынша табыс - доход по вкладам 

салым ақша бойынша төлемақы - выплата по вкладам 
салым ақша бойынша шот ашу - открытие счета по 
вкладу 

салым ақша иесі (иеленушісі) - владелец вклада 
салым ақша куəлігі - вкладное свидетельство 
салым ақша кітапшасы - вкладная книжка 
салым ақша қалдығы - остаток вклада 
салым ақша сертификаты - сертификат вкладной 
салым ақша туралы куəлік - свидетельство о вкладах 
салым ақшаға берілген сенімхат - доверенность на 
вклад 

салым ақшаны əртараптандыру - диверсификация 
вкладов 

салым ақшаны кері алу - отзыв вклада 
салым ақшаны қайта бағалау - переоценка вкладов 
салым ақшаны мұрагерлікпен алу, салым ақшаны 
мұралану - наследование вклада 

салым ақшаны сақтаудың орташа мерзімі, салым 
ақшаның орташа сақталу мерзімі - средний срок 
хранения вкладов 

салым ақшаны тоқтатып қою - замораживание вклада 
салым ақшаның айналымдылығы - оборачиваемость 
вкладов 

салым ақшаның орташа мөлшері - средний размер 
вклада 

салым ақшаның тұрақталуы, салым ақшаның 
орнығуы - оседание вкладов 

салым алушы - получатель вклада 
салым бойынша есеп айырысу - расчеты по вкладу 
салым бойынша пайдадан алынатын салық - налог с 
прибыли по вкладу 

салым бойынша пайыз - процент по вкладам 
салым бойынша пайыз төлеу - выплата процентов по 
вкладам 

салым бойынша пайыздар - проценты по вкладу 
салым бойынша сенімхат - доверенность по вкладу 
салым жарнасы - взнос вклада 
салым құпиясы - тайна вкладов 
салым маржасы - маржа вклада 
салым мерзімі - срок вклада 
салым салу - внесение вклада 
салым салушы - вноситель вклада 
салым сомасы - сумма вклада 
салым тізімдемесі - вложения опись 
салым шоты - вкладной счет 
салым, салым ақша, аманат ақша - вклад 
салымға ақша қабылдау - принятие денег на вклад 
салымға арналған бланк - бланк для вклада 
салымға арналған қаражат - средства для вклада 
салымға өкім жүргізу, салымды иелену - 
распоряжение вкладом 

салымға өкім жүргізу құқығын беру - давать право 
распоряжаться вкладом 

салымға тыйым салу, салымды тұтқындау - арест 
вклада, арест на вклад

салымдағы қалдық - остаток на вкладе 
салымдар бойынша пайыз есептеу - начисление 
процентов по вкладам 
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салымдар бойынша пайызды төлеу - уплата процентов 
по вкладам 

салымдар бойынша пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка по вкладам 

салымдар бөлімі - отдел вкладов 
салымдар кепілдігі - гарантия вкладов 
салымдар туралы ақпарат - информация о вкладах 
салымдарды біржолғы алу - одновременное изъятие 
вкладов 

салымдарды ерікті сақтандыру қорлары - фонды 
добровольного страхования вкладов 

салымдарды қамтамасыз ету - система обеспечения 
вкладов 

салымдарды қамтамасыз ету бағдарламасы - 
программа обеспечения вкладов 

салымдарды сақтандыру - страхование вкладов 
салымдарды тарту атқарымы - функция привлечения 
вкладов 

салымдарды тіркеуге арналған банк кітапшасы - 
банковская книжка для регистрации вкладов 

салымдардың сақталуы - сохранность вкладов 
салымды алу - изъятие вклада 
салымды алу туралы алдын ала хабарлама - 
предварительное уведомление об изъятии вклада 

салымды алу туралы хабарландыру - объявление об 
изъятии вклада 

салымды əртараптандыру - диверсификация вложений 
салымды бағалау - оценка вклада 
салымды банкке орналастыру - помещать вклад в банк 
салымды индекстеу - индексация вкладов 
салымды қабылдап алу - принятие вкладов 
салымды қабылдау - прием вклада 
салымды қабылдауға берілген қолхат - расписка на 
принятие вклада 

салымды қайтару - возврат вклада 
салымды қайтару кепілдігі - гарантия возврата вклада
салымды мерзімінен бұрын алу кезінде 
пайыздарды ұстап қалу - удержание процентов при 
преждевременном снятии вклада 

салымдық сертификат - вкладной сертификат 
салымның көбеюі - увеличение вкладов 
салымның мөлшерін бағалау - оценка размера вклада 
салымның шекті сомасы - предельная сумма вклада 
салымшы, салым иесі, аманат ақша иесі - вкладчик 
салымшы жарнасы - взнос вкладчика 
салымшы қойған қолдың сəйкестігі - соответствие 
подписи вкладчика

салымшы міндеттемесі - обязательство вкладчика 
салымшы-жолдас - товарищ-вкладчик 
салымшылар бірлестігі - объединение вкладчиков 
салымшылар есебінің кітабы - книга учета вкладчиков 
салымшылар сенімі - доверие вкладчиков 
салымшыларды қайта тіркеу - перерегистрация 
вкладчиков 

салымшылардың банкке қыспағы - натиск вкладчиков 
на банк 

салымшылардың банктен депозиттерді жаппай алуы 
- массовое изъятие вкладчиками депозитов из банка 

салымшылардың құқықтары - права вкладчиков 
салымшылардың мүдделерін қорғау - защита 
интересов вкладчиков 

салымшылардың мүдделерін қорғау бағдарламасы - 
программа защиты интересов вкладчиков 

салымшылардың мүдделерін қорғау қоры - фонд 
защиты интересов вкладчиков 

салымшы-мекеме - учреждение-вкладчик 
салымшыны қорғау - защита вкладчика 
салымшының зейнетақы қорланымы - пенсионные 
накопления вкладчика 

салынған заттың бүлінуі - порча вложения 
салынған капитал - внесенный капитал 
салынған капитал құнының төмендеуі қатері - риск 
снижения стоимости вложенного капитала 

салынған капиталға шаққандағы жылдық жиынтық 
табыс - суммарный годовой доход на вложенный 
капитал 

салынған қаражатты қайтару - возврат вложенных 
средств 

салынған қаражатты қайтару кепілдігі - гарантия 
возврата вложенных средств 

салынған сома - внесенная сумма 
салынған төлем, салынба төлем - платеж наложенный 
салып жіберу, қайтадан жөнелту - пересылка 
салыстырма көрсеткіш - сопоставимый показатель 
салыстырмалы артықшылық - сравнительное 
преимущество 

салыстырмалы ауа ылғалдылығы - влажность воздуха 
относительная 

салыстырмалы ауытқу - отклонение относительное 
салыстырмалы баға - относительная стоимость 
салыстырмалы бағамен есептегендегі ұлттық табыс - 
национальный доход в сопоставимых ценах 

салыстырмалы бухгалтерлік теңгерім - 
сравнительный бухгалтерский баланс 

салыстырмалы валюта бағамы - относительный 
валютный курс 

салыстырмалы деректер - данные сравнительные 
салыстырмалы дивиденд - дивиденд относительный 
салыстырмалы есептемелер (есеп беру) - 
сравнительные отчеты 

салыстырмалы есептілік (есеп-қисап) - сравнительная 
отчетность 

салыстырмалы кесте - сравнительная таблица
салыстырмалы көрсеткіш - относительный показатель 
салыстырмалы қате - ошибка относительная 
салыстырмалы құн, қатыстылық құн - сравнительная 
стоимость, стоимость относительная 

салыстырмалы мағлұмдамалар - сравнительные 
декларации 

салыстырмалы пайда - прибыль относительная 
салыстырмалы пайыздық мөлшерлеме - 
относительная процентная ставка 

салыстырмалы статистика - сравнительная статистика 
салыстырмалы статистикалық көрсеткіш - 
относительный статистический показатель 

салыстырмалы талдау - сравнительный анализ 
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салыстырмалы теңгерім - баланс сравнительный 
салыстырмалы тізімдеме - ведомость сличительная 
салыстырмалы цифрлар - цифры сравнительные 
салыстырмалы шама - относительная величина 
салыстырмалы шығын - сравнительные издержки 
салыстырмалы шығын теориясы - теория 
сравнительных издержек 

салыстырмалы экономикалық тиімділік - 
сравнительная экономическая эффективность 

салыстырмалы экономикалық тиімділіктің 
нормативтік коэффициенті - нормативный коэффи-
циент сравнительной экономической эффективности 

салыстырмалылық‚ салыстырымдылық - 
сравнительность 

салыстыру - сравнение, сравнивание. сличать
салыстыру актісі, салыстырып тексеру актісі - акт 
сверки

салыстыру əдісі - метод сравнения 
салыстыру негізі - основа сравнения 
салыстыру тізімдемесі - сличительная ведомость 
салыстырылатын көрсеткіш - сравнимый показатель 
салыстырылатын теңгерім - сравнимый баланс 
салыстырымдылық қағидаты - принцип 
сопоставимости 

салыстырымдылық‚ салғастырымдылық - 
сопоставимость 

салыстырып оқу - считка
салыстырып тексеру - сверка, сверить
сальдар - сальдар 
сальдо, айырма, қалдық, сарқын - сальдо 
сальдо бойынша есеп айырысу - расчет по сальдо 
сальдо кітабы - книга сальдовая 
сальдо сертификаты, қалдық сертификаты, айырма 
сертификаты - сальдовый сертификат 

сальдо сомасы, қалдық сомасы, айырма сомасы - 
сумма сальдо 

сальдо теңгерімі, қалдық теңгерімі - баланс сальдовый 
сальдо тізімдемесі, қалдық тізімдемесі - ведомость 
сальдовая 

сальдолау, сальдосын шығару - сальдирование 
сальдолық əдіс, қалдықтық əдіс - сальдовый метод 
сальдолық пайыз - процент сальдовый 
сальдолық теңгерім, сальдо теңгерімі - сальдовый 
баланс 

сальдоны еркін айырбасталымды валютаға 
ауыстыру - конверсия сальдо в свободно 
конвертируемую валюту 

сальдоны келесі кезеңге көшіру - перенос сальдо на 
следующий период 

сальдоны көшіру - перенос сальдо 
сальдоны растау - подтверждение сальдо 
сальдоны тексеру - проверка сальдо 
сальдор - сальдор 
саммит, басқосу - саммит 
сан, күн, мөлшер - число, количество 
сан құрамы, сандық құрам - численность
сан жөніндегі талаптар - требования в отношении 
количества 

сан мөлшері‚ қызметкерлер санының мөлшері - 
норма численности 

сан пішімі - формат числа 
санаға қаяу түсуі - травмирование сознания
санақ - перепись 
санақ жүргізу - проведение переписи 
санақ палатасы, есеп палатасы - счетная палата 
санақ парағы - переписной лист 
санақ телімі - счетный участок 
санамалау аймағы - зона считывания
санамалаушы ілгішек - считывающая головка
санап алу кассасы, қайта есептеу кассасы - касса 
пересчета 

санасу, ескеру - учесть
санат, категория - категория 
санатқа алынған нысан - категорированный объект
санатқа жатқызу - подвести под категорию 
санаттар бойынша бөлу - распределение по категориям 
санау, есептеу - считать 
санауыш машина - машина счетная 
санация; қалпына келтіру; жақсарту, сауықтыру - 
санация 

сандық - квантитативный
сандық арасалмақ - соотношение количественное 
сандық арна - цифровые каналы
сандық əдіс - метод количественный 
сандық бағдарламалық басқару - числовое 
программное управление 

сандық басымдық - превосходство численное 
сандық белгі - признак количественный 
сандық деректер - данные количественные 
сандық емес белгі - признак неколичественный 
сандық есеп - расчеты числовые 
сандық желілердің тоғысуы - стыковка цифровых  
сетей 

сандық жоспар, шот жоспары, есептік жоспар - 
счетный план 

сандық индекс - индекс количественный 
сандық көрсеткіш - показатель количественный 
сандық көрсеткіштерді талдау - анализ 
количественных показателей 

сандық сипаттама - характеристика количественная 
сандық талдау, есептік талдау - счетный анализ 
сандық тəсілдеме - подход количественный 
сандырақ - абсурд
санитариялық ережелер - правила санитарные 
санитариялық-гигиеналық режим - режим санитарно-
гигиенический 

санитариялық-гигиеналық талаптар - требования 
санитарно-гигенические 

санитарлық жасақ - санитарная дружина
санитарлық өңдеу - санитарная обработка
санкция - санкция
санкция, ықпалшара; рұқсат, мақұлдау - санкция 
санкциялау, ықпалшара қолдану - санкционирование 
санмен белгілеу - обозначение числовое 
санторап, санитарлық торап - санузел 
саны басым болу - превосхождение числом 
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саны үшін бағадан шегерім - скидка с цены за 
количество 

сынамалы нарық - пробный рынок 
сап алтын - золотой самородок, самородное золото
сап күміс - самородное серебро 
сап; қаптал - фланг
сапа - качество
сапа айлығы - месячник качества 
сапа деңгейі - уровень качества 
сапа деңгейін бағалау - оценка уровня качества
сапа жөніндегі кінəрат-талап - претензия по качеству 
сапа жөніндегі талаптар - требования в отношении 
качества 

сапа көрсеткіштері - качественные показатели 
сапа көрсеткіштерін стандарттау жүйесі - стандартная 
система показателей качества 

сапа көрсеткіші - показатель качества 
сапа мақсаты - цель качества
сапа менеджменті жүйесі - система менеджмента 
качества

сапа сертификаты - сертификат качества 
сапа сипаттамасы - характеристика качества 
сапа стандарты - стандарт качества 
сапа туралы куəлік - свидетельство о качестве 
сапа шəкілі - шкала качества 
сапаға қойылатын талаптар - требования к качеству 
сапаға сай келу - соответствие качеству 
сападан ауытқу - отклонение качества 
сапалы бағалы қағаздар - добротные ценные бумаги 
сапалық - квалитативный
сапалық белгі - признак качественный 
сапалық деректер - данные качественные 
сапалық ескірген техника - морально устаревшая 
техника 

сапалық көрсеткіш - показатель качественный 
сапалық сипаттама - характеристика качественная 
сапалық тəсілдеме - подход качественный 
сапалық тозу - износ моральный 
сапалылық көрсеткіш - показатель качественности 
сапаны бақылау əдісі - метод контроля качества 
сапаны басқару - управление качеством 
сапаны растау - подтверждение качества 
“сапаны” айырбастау - своп “качества” 
сапаның жоғарылауы - повышение качества 
сапаның нашарлауы - ухудшение качества 
сапаның сəйкессіздігі - несоответствие качества 
сапаның сəйкестігі - соответствие качества 
сапаның стандарттан ауытқуы - отклонение качества 
от стандарта 

сапаның төмендеуі - понижение качества 
сапар қашықтығы - дальность рейса
сапар, жол жүру - рейс
сапар, ресми сапар - визит 
сапардың ұзақтығы - продолжительность визита 
сапармен бару, сапармен келу - нанести визит
сапармен келу - прибытие с визитом 
сапарнама - путевые записки 
сапасы төмен тауар - товар низкого качества 

“сапасы төмен”, “төмен сападағы” - “низкого 
качества” 

сапасыз - недоброкачественный
сапасыз несие - некачественные ссуды 
сарабдал шешім - решение равновесное 
саралама сипаттау -  описание дифференцированное
сараланбаған - недифференцированный 
сараланбаған маркетинг - недифференцированный 
маркетинг 

сараланбалы рента - рента дифференциальная 
сараланған акциялар - акции дифференцированные 
сараланған валюталық коэффициенттер - 
дифференцированные валютные коэффициенты (ДВК) 

сараланған мөлшерлеме - дифференцированная ставка 
сараланған норма - норма дифференцированная 
сараланған салық салу - налогообложение 
дифференцированное 

сараланған тариф - дифференцированный тариф 
сараланған шығыс - дифференцированные расходы
сараланым, саралау - дифференциация
саралап жіктеу - дифференцировать
саралау - редактирование; ранжирование; сегментация; 
дифференциация

саралау стратегиясы - стратегия дифференциации 
сарап жүйесі - система экспертная 
сараптама, сараптау - экспертиза 
сараптама жүргізу - проведение экспертизы 
сараптама жүргізуге сұрау салу - запрос на проведение 
экспертизы 

сараптама институты - институт экспертизы 
сараптама комиссиясы, сараптау комиссиясы - 
комиссия экспертная 

сараптама қорытындысы - заключение экспертизы 
сараптама қорытындысын беру - выдача заключения 
экспертизы 

сараптама нəтижесі - результат экспертизы 
сараптама өткізу тəртібі - порядок проведения 
экспертизы 

сараптама пікірі - мнение экспертизы 
сараптама тағайындау - назначение экспертизы 
сараптама шешімі - решение экспертизы 
сараптамаға өтінім - заявка на экспертизу 
сараптамалық бағалау - экспертные оценки 
сараптамалық бағалаудан өту - прохождение 
экспертной оценки 

сараптамалық қызметтер көрсету - услуги экспертные 
сараптамалық топ - группа экспертная 
сараптау бюросы - экспертное бюро 
сараптау туралы өтініш - ходатайство о проведении 
экспертизы 

сараптауды кідірту - приостановка экспертизы 
сараптауды тоқтату - прекращение экспертизы 
сараптау-тексеру комиссиясы - экспертно-проверочная 
комиссия 

сарапшы - эксперт
сарапшы қорытындысы - заключение эксперта 
сарапшы-аудитор - эксперт-аудитор 
сарапшы-бухгалтер - бухгалтер-эксперт 
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сарапшы-бухгалтердің қорытындысы - заключение 
эксперта-бухгалтера 

сарапшы-кеңесші - эксперт-консультант 
сарапшылар кеңесі - совещание экспертов 
сарапшылар тобы - группа экспертов 
сарапшылардың бағалауы бойынша - по оценкам 
экспертов 

сарапшылардың болжамы - прогноз экспертов 
сарапшылардың шешіміне шағыну - жалоба на 
решение экспертов 

сарапшылық қорытынды - заключение экспертное 
сарапшыны тарту - привлечение эксперта 
сарапшының түсінігі - показание эксперта 
сарашылық кеңес - совет редакционный
сарашылық түзету - правка редакторская
сарқылған несие - исчерпанный кредит 
сарқылмас қор - неиссякаемый запас 
сарқылмастық -  неиссякаемость 
сарқыншақ - пережитки 
сары тысты дəптер - тетрадь в желтой обертке 
“сатамын” - “я продаю” 
сателлит - сателлит
сату, сатым, сатылым - продажа, продавать
сату алдында тұтынушыларға қызмет көрсету - 
предпродажное обслуживание потребителей 

сату алдындағы дайындық - предпродажная 
подготовка 

сату алдындағы қызмет көрсету - предпродажный 
сервис 

сату алдындағы тапсырыс - предпродажный заказ 
сату алдындағы шығарылым, сату алдында шығару - 
предпродажный выпуск 

сату арқылы қайта табыстау - переуступка путем 
продажи 

сату арқылы хеджерлеу - хеджирование продажей 
сату бағасы - цена продаж (продажная) 
сату бағасы бойынша құн - стоимость по продажным 
ценам 

сату бекеті - пункт продажи 
сату бекетінің терминалы - терминал пункта продажи 
сату бойынша қызметтер көрсету - услуги по продаже 
сату бөлімі - отдел продаж 
сату деңгейі - уровень продаж 
сату жарнамасы - реклама продажи 
сату жəне кері сатып алу жүйесі - система продажи и 
обратной покупки 

сату жəрмеңкесі - ярмарка-продажа 
сату жылы - год продажи 
сату заттары - предметы продажи 
сату кезіндегі таза табыстан есептелген пайыз - 
процент от чистого дохода при продаже 

сату көлемі - объем продаж 
сату көлемінің ұлғаюы - увеличение объема продаж 
сату көрсеткіші - показатель продажи 
сату қисығы, саты ауытқымасы - кривая продаж 
сату қосу (плюс) - продажа плюс 
сату құқығы - право продажи 
сату құқығы бар опцион - опцион с правом продажи 

сату құны - стоимость продажная 
сату мен сатып алуды дəл теңгерімдеу - точное 
балансирование продаж и покупок 

сату нормасы - норма продаж 
сату туралы өкім - распоряжение о продаже 
сату туралы өкімхат - циркуляр о продаже 
сату туралы ресми хабарлау - официальное извещение 
о продаже 

сату туралы ұсыныс - предложение о продаже 
сату туралы ұсыныс талап етіледі - требуется 
предложение о продаже 

сату туралы шарт - договор о продаже 
сату үдерісі - процесс продажи 
сату үшін ұсыну - предложение для продажи 
сату үшін ұсынылған - предложенный для продажи 
сату шарттары - условия продажи 
сату шарты - договор продажи 
сату шартының талабы - условие договора продажи 
сату шоты - счет продаж 
сатуға бұйрық - приказ на продажу 
сатуға жарамдылық - пригодность для продажи 
сатуға жатпайтын меншік құқығы - не подлежащее 
продаже право собственности 

сатуға қою - выставление на продажу 
сатуға құқық - право на продажу 
сатуға салынатын салық - налог на продажу 
сатуға түсу - поступление в продажу 
сатуға ұсыныс - предложение на продажу 
сатуға ұсыныстың қаптауы - наплыв предложений на 
продажу 

сатуға шегерім - скидка на продажи 
сатуға шығару - выпуск в продажу 
сатудан алу - снятие с продажи, снимать с продажи 
сатудан алынатын салық, сату салығы, сатылымнан 
алынатын салық - налог с продажи 

сатудан алынған табыс - доход от продаж 
сатудан алынған таза түсім - чистая выручка от продаж 
сатудан түскен ақшаны инкассолау - инкассирование 
выручки от продаж 

сатудан түскен түсімдер - поступления от продаж 
сатуды қолдау - поддерживание продажи 
сатуды ұлғайту - расширение продажи 
сатуды ынталандыру тұрпаты - тип стимулирования 
продаж 

сатудың артықшылықты құқығы немесе “бірінші 
қол құқығы” - преимущественное право продажи или 
“право первой руки” 

сатудың дебиторлық берешекке қатынасы - 
отношение продаж к дебиторской задолженности 

сатудың жалпы көлемі - общий объем продаж 
сатудың икемділігі - эластичность продаж 
сатудың нақты көлемі - фактический объем продаж 
сатудың пайдалылығы, сатылымның пайдалылығы 

- прибыльность продаж 
сатудың сатып алудан асып түсуі - превышение 
продаж над покупками 

сатудың таза көлемі - чистый объем продаж 
сатудың таза сомасы - чистая сумма продаж 
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сатудың тоқтатылуы - прекращение продажи 
сатушы - продавец 
сатушы құқығы - право продавца 
сатушы опционы - опцион продавца 
сатушы туралы ақпарат - информация о продавце 
сатушы ұсынатын бағам - курс, предлагаемый 
продавцом 

сатушы үшін тиімді баға - цена выгодная для продавца 
сатушыға ұсыныс - предложение продавцу 
сатушылар нарығы - рынок продавцов 
сатушы-нарық - рынок-продавец 
сатушының банк аралық пайыздық мөлшерлемесі - 
межбанковская процентная ставка продавца 

сатушының есебінен өтеу (жабу) - покрывать за счет 
продавца 

сатушының мүлікті ұстап қалу құқығы - право 
продавца на удержание имущества 

сатушының өзара қарыз қорындағы үлеспұлы - пай 
продавца во взаимном фонде 

сатушының өкілі - представитель продавца 
сатушының ұсынысын алып тастау - снятие 
предложения продавца 

саты, кезең - стадия
сатылас байланыс жүйесі - вертикальная система связи 
сатылас деректер қоры - иерархическая база данных 
сатылас инвестициялау - инвестирование вертикальное 
сатылатын опцион, саудаға салынатын опцион - 
опцион торгуемый 

сатылған акциялар - проданные акции 
сатылған бағалы қағаздар шоты - счет проданных 
ценных бумаг 

сатылмаған акциялардың қорлануы - накопление 
непроданных акций 

сатылмай қалған бағалы қағаздар - нераспроданные 
ценные бумаги 

сатылмайтын, сатылмайтындық, қиянатқа 
бармайтын, параға жығылмайтын - неподкупный 

сатылуына кепілдік беру - гарантирование продажи 
сатылы баға - ступенчатая цена 
сатылы басқарма - ступенчатое правление 
сатылы өтеу - ступенчатое погашение 
сатылы своп - ступенчатый своп 
сатылым бағдарламасы - программа продаж 
сатылым туралы есептеме - отчет о продажах 
сатылымдардың дұрыстығын тексеру - проверка 
правильности продаж 

сатылым-көрме - выставка-продажа 
сатылымнан түскен түсімді салып жіберу - пересылка 
выручки от продажи 

“сатып аламын” - “я покупаю” 
сатып алу (иелікке алу, иелену) - купля, закуп, 
приобретение, приобретать

сатып алу аквизициясы, сатып алушы аквизициясы - 
покупная аквизиция 

сатып алу арқылы хеджерлеу - хеджирование покупкой 
(покупное) 

сатып алу бағасы - цена покупки, закупочная цена, цена 
покупная

сатып алу бағасының төмендеуі - снижение покупной 
цены 

сатып алу жөніндегі синдикат - синдикат по покупке 
сатып алу жөніндегі тапсырма - поручение на покупку 
сатып алу кредиті - покупательный кредит 
сатып алу күші - покупная сила 
сатып алу күшінің тепе-теңдігі - паритет 
покупательной силы 

сатып алу қабілеті жоғары ақша - деньги с высокой 
покупательной способностью 

сатып алу қабілеті төмен ақша - деньги с низкой 
покупательной способностью 

сатып алу қабілеті, сатып алуға жарамдылық - 
покупательская способность 

сатып алу қабілетінің баламасы - эквивалент 
покупательской способности 

сатып алу қабілетінің индексі - индекс покупательной 
способности 

сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі - паритет 
покупательной способности 

сатып алу қаражаты - покупательное средство 
сатып алу құқығы - право купли, право покупки
сатып алу құқығы бар жал (жалгерлік) - аренда с 
выкупным правом

сатып алу құқығы бар опцион - опцион с правом 
покупки 

сатып алу құны - стоимость покупная, стоимость 
приобретения

сатып алу мен сату бағасы арасындағы спрэд - спрэд 
между покупной и продажной ценой 

сатып алу мен сатуды есепке алу - зачет покупок и 
продаж 

сатып алу мен сатудың тепе-теңдігі - равновесие 
покупок и продаж 

сатып алу минусі, сатымдық шегерім - покупной 
минус 

сатып алу ордері - ордер на покупку, покупной ордер 
сатып алу салығы - налог с покупки 
сатып алу сомасы - сумма покупки, сумма приобретения
сатып алу тобы - покупательная группа 
сатып алу туралы бұйрық - приказ о покупке 
сатып алу туралы міндеттеме - обязательство о 
покупке 

сатып алу туралы ұсыныс - предложение о покупке 
сатып алу туралы ұсыныс талап етіледі - требуется 
предложение о покупке 

сатып алу туралы хабарлама - уведомление о продаже 
сатып алу туралы шарт - договор о покупке 
“сатып алу үшін ашық” - “открыт для покупки” 
сатып алу үшін бағалы қағаздарды көрсетуді талап 
ету - требование предъявить ценные бумаги для 
выкупа 

сатып алу шарттары - условия покупки 
сатып алу шоты, сатып алынған тауарлар шоты - 
счет покупок 

сатып алу, толайым сатып алу - скупка 
“сатып алу” бағдарламасы - программа 

“приобретения” 
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сатып алуға басым құқық, сатып алуға 
артықшылықты құқық - преимущественное право 
на покупку 

сатып алуға бұйрық - приказ на покупку 
сатып алуға дейінгі пайда - прибыль до приобретения 
сатып алуға жарамдылық - покупательная способность 
сатып алуға жатпайтын акциялар - не подлежащие 
выкупу акции 

сатып алуға жұмсалған шығыс - расходы на 
приобретение 

сатып алуға қабілеттілік - покупательная способность 
сатып алуға қабілеттіліктің төмендеуі - падение 
покупательной способности

сатып алуға өкілеттіктер - полномочия на покупку 
сатып алуға өтінім - заявка на покупку 
сатып алуға салынатын салық - налог на покупку 
сатып алуға шегерім - скидка на покупки 
сатып алудың басым құқығы, сатып алудың 
артықшылықты құқығы - преимущественное право 
покупки 

сатып алудың икемділігі - эластичность покупок 
сатып алудың тоқтатым-ордері - покупной стоп-ордер 
сатып алу-сату - купля-продажа
сатып алу-сату бойынша айтыс-тартыс - спор по 
купле-продаже 

сатып алу-сату жөніндегі жай келісімшарт - простой 
контракт купли-продажи 

сатып алу-сату мəмілесі - сделка купли-продажи 
сатып алу-сату туралы есептеме - отчет о купле-
продаже 

сатып алу-сату туралы шарт - договор о купле-
продаже 

сатып алу-сату туралы шартты түрдегі шарт - 
условный договор о купле-продаже 

сатып алу-сату шарттары - условия купли-продажи 
сатып алу-сату шарттарының талаптары - условия 
договоров купли-продажи 

сатып алу-сату шарты - договор купли-продажи 
сатып алу-сату шартының бабы - статья договора 
купли-продажи 

сатып алушы - приобретатель 
сатып алушы бағамы - курс покупателя 
сатып алушы ел - страна-покупатель 
сатып алушы мен сатушы бағасының арасындағы 
айырма - разница между ценами покупателя и 
продавца 

сатып алушы мен сатушы белгілеген бағаның 
алшақтығы - разрыв котировок покупателя и 
продавца 

сатып алушы сыйлықақысы - премия покупателя 
сатып алушы ұйым - организация-покупатель 
сатып алушы ұсынатын бағам - курс, предлагаемый 
покупателем 

сатып алушы ұсынатын бағам қосу (+) куртаж - курс, 
предлагаемый покупателем плюс (+) куртаж 

сатып алушы үшін пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка для покупателя 

сатып алушы чегі - чек покупателя 

сатып алушы шоты - счет покупателя 
сатып алушы, аларман - покупатель 
сатып алушылар ғұрпы - обычай покупателей 
сатып алушылар қоры - фонд покупательский 
сатып алушылар мен сатушылардың бағамдары 
арасындағы айырма - разница между курсами 
покупателей и продавцов 

сатып алушылар нарығы - рынок покупателей 
сатып алушылар сұранысын болжау - 
прогнозирование покупательского спроса 

сатып алушылар тізімі - список покупателей 
сатып алушылар үшін тиімді баға - цена выгодная для 
покупателей 

сатып алушыларға қызмет көрсету - обслуживание 
покупателей 

сатып алушыларды тарту - привлечение покупателей 
сатып алушылардың дағдысы - привычка 
покупательская 

сатып алушылардың депозиті - депозит покупателей 
сатып алушылардың қаптауы - наплыв покупателей 
сатып алушылардың мүдделері - интересы 
покупателей 

сатып алушылардың сұранысы туралы ақпарат - 
информация о покупательном спросе 

сатып алушылармен есеп айырысу шоты - счет 
расчетов с покупателями 

сатып алушылық пиғыл - настроение покупательское 
сатып алушылық сұраныс деңгейі - степень 
покупательского спроса 

сатып алушылыққа артықшылық беру - 
предпочтение покупательское 

сатып алушы-нарық - рынок-покупатель 
сатып алушыны шығасыдан сақтандыру - 
страхование покупателя от потерь 

сатып алушының ақша ипотекасы - покупная 
денежная ипотека 

сатып алушының баға ұсынуы - предложение цены 
покупателем 

сатып алушының банк аралық пайыздық 
мөлшерлемесі - межбанковская процентная ставка 
покупателя 

сатып алушының құқығы - право покупателя 
сатып алушының мінез-құлығы - поведение 
покупателя 

сатып алушының опционы - опцион покупателя 
сатып алушының өкілі - представитель покупателя 
сатып алушының талап етуі - требование покупателя 
сатып алушының тəуір бағасы - лучшая цена 
покупателя 

сатып алушының төлем төлеуге қабілетсіздігі 
қатерін сақтандыру - страхование риска 
неплатежеспособности покупателя 

сатып алушының ұсынысы - предложение покупателя 
сатып алынатын банк - приобретаемый банк 
сатып алынбаған акциялар - акции невыкупленные
сатып алынбаған облигациялар - облигации 
невыкупленные 

сатып алынбайтын - невыкупаемый 
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сатып алынған бағалы қағаздар - приобретенные 
ценные бумаги 

сатып алынған зат - покупка 
сатып алынған қағаз - приобретенная бумага 
сатып алынған қорлар - приобретенные фонды 
сатып жіберілген - распроданный 
сауал жолдау - направление запроса 
сауал жіберу - посылать запрос, посылка запроса
сауалдама арқылы пікір сұрау - опрос анкетный 
сауалдама əдісі - метод анкетный 
сауалдама парақ - опросный лист 
сауалдамалар арқылы зерттеу - обследование с 
помощью анкет 

сауалдамалық мəліметтер - данные анкетные 
сауалды қуаттау - подтверждение запроса 
сауалдық бланк - бланк запроса (запросный) 
сауалмен жүгіну, сұрау салу - обращение с запросом 
сауалнама - анкета 
сауалнама жүргізу - анкетирование
сауалнамалық кесте - таблица анкетная 
сауатсыздық - безграмотность
сауаттылық - грамотность 
сауда - торговля 
сауда мəмілесі - сделка торговая
сауда автоматтары арқылы жүргізілетін сауда - 
торговля с помощью торговых автоматов 

сауда автоматы - торговый автомат 
сауда автоматына жарамды мəнет мөлшері - размер 
монеты, пригодный для торгового автомата 

сауда агенттігі - торговое агентство 
сауда агенті - торговый агент 
сауда аймағы - торговая зона 
сауда айналымы - торговый оборот 
сауда айырбасы - торговый обмен 
сауда аккредитиві - торговый аккредитив 
сауда акцептісі - торговый акцепт 
“сауда ақшасы” - “торговые деньги” 
сауда алаңшасы - торговая площадка
сауда анықтамалығы - справочник торговый 
сауда артықшылығы - привилегия торговая 
сауда аталымдары - торговые термины 
сауда бағасы - цена торговли (торговая) 
сауда байланыстары - связи торговые 
сауда байланысының тарабы - сторона торгового 
контакта 

сауда банкі - торговый банк, торгбанк 
сауда бəсекесі - торговая конкуренция 
сауда бекеті, сауда қосы - торговый пост 
сауда белгісі - торговый знак 
сауда биржасы - торговая биржа 
сауда валюталық операциялар, валюталық сауда 
операциялары - торговые валютные операции 

сауда ғұрпы - торговый обычай 
сауда дағдарысы - торговый кризис 
сауда делдалдығы - посредничество торговое 
сауда делдалы - торговый посредник 
сауда делдалына шегерім - скидка торговому 
посреднику 

сауда департаменті - торговый департамент 
сауда дисконты - торговый дисконт 
сауда ережесі - торговое правило 
сауда еркіндігі - свобода торговли 
сауда есебі - учет торговый 
сауда жағдаяты - торговая конъюнктура 
сауда жарғысы - торговый устав
сауда жарияланымы - публикация торговая 
сауда жарнамасы - реклама торговая 
сауда жасау, саудаласу - торговать 
Сауда жəне қызметтер көрсету жөніндегі бас келісім 

(ГАТС) - Генеральное соглашение по торговле и 
услугами (ГАТС)

Сауда жəне өнеркəсіп министрлігі - Министерство 
торговли и промышленности 

Сауда жəне экономикалық даму министрлігі - 
Министерство торговли и экономического развития 

сауда жəрмеңкесі - ярмарка торговая 
сауда желісі, сауда торабы - торговая сеть 
сауда желісіне түсу - поступление в торговую сеть 
сауда жеңілдіктері - льготы торговые 
сауда жүйесі - система торговли, торговая система
сауда жүргізуге рұқсат алушы - получатель разрешения 
на ведение торговли 

сауда заңнамасы - законодательство торговое 
сауда инспекциясы - торговая инспекция 
сауда ипотекасы - торговая ипотека 
сауда картотекасы - торговая картотека 
сауда кəсіпкерлігі - предпринимательство торговое 
сауда кедергісі, сауда тосқауылы - торговый барьер 
сауда кезеңі - цикл торговый 
сауда келіссөзі - переговоры торговые 
сауда келісімі - торговое соглашение 
сауда керуені - торговый караван 
сауда кешені - торговый комплекс 
сауда консигнант-агенті - торговый агент-консигнант 
сауда консулдығы - торговое консульство 
сауда көлемі - объем торговли 
сауда көлемінің өсуі - рост объемов торговли 
сауда көлемінің ұлғаюы - увеличение объема торговли 
сауда көрсеткіші - показатель торговли 
сауда кредиті - торговый кредит 
сауда кітабы - торговая книга 
сауда қағаздары - торговые бумаги 
сауда қаржысы - торговые финансы 
сауда қатынастары - сношения торговые 
сауда қатынастарын ұлғайту - расширение торговых 
отношений 

сауда құжырасы - торговый зал 
сауда құжырасының трейдері (атторней) - трейдер 
торгового зала (атторней) 

сауда құқығы - право торговое 
сауда құқықтық қатынастары - правоотношения 
торговые 

сауда құпиясы - секрет торговли (торговый) 
сауда құрылымы - структура торговли 
сауда қызметкері - работник торговли 
сауда қырқысы - торговая война 
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сауда лимиті - торговый лимит 
сауда маклері - торговый маклер 
сауда маркасы, сауда таңбасы - торговая марка
сауда мəмілесі - торговая сделка 
сауда мəмілесі бойынша несиегер - кредитор по 
торговым сделкам 

сауда мəмілесінің күшін жою - отменять торговую 
сделку 

сауда монополиясы - торговая монополия 
сауда нарығы - рынок торговый 
сауда несиегері - торговый кредитор 
сауда нүктесі - торговая точка 
сауда нүктесі, сауда шегі, сауда орны - точка торговая 
сауда нүктесінің терминалы - терминал торговой точки 
сауда одағы - торговый союз 
сауда операцияларының есебі - учет торговых 
операций 

сауда операциясы - торговая операция 
сауда орны - точка торговая 
сауда орталығы - торговый центр 
сауда өкілдігі - торговое представительство 

(торгпредство) 
сауда өкілі - торговый представитель (торгпред)
сауда пайдасы - торговая прибыль 
сауда пайдасының нормасы - норма торговой прибыли 
сауда палатасы - торговая палата 
сауда практикасы - практика торговая 
сауда пулы - пул торговый 
сауда пұрсаттылықтары - торговые преференции 
сауда пұрсаттылықтары жүйесі - система торговых 
преференций 

сауда рəмізі - символ торговый 
сауда сальдосы - сальдо торговое 
сауда санағы - торговые переписи 
сауда саясаты - торговая политика 
сауда сертификаты - торговый сертификат 
сауда серіктестері - торговые партнеры 
сауда серіктестігі - торговое товарищество 
сауда сессиясы - торговая сессия 
сауда сипаты - характер торговли 
сауда стандарты - стандарт торговый 
сауда статистикасы - статистика торговли (торговая) 
сауда табысы - торговый доход 
сауда тəртіптемесі - режим торговый 
сауда теңгерімі - торговый баланс 
сауда теңгерімі баптары бойынша сальдо - сальдо по 
статьям торгового баланса 

сауда теңгерімін сальдолау - сальдирование торгового 
баланса 

сауда теңгерімінің жақсаруы - улучшение торгового 
баланса 

сауда теңгерімінің сальдосы - сальдо торгового баланса 
сауда торабына ену - проникновение в торговую сеть 
сауда траттасы - торговая тратта 
сауда тұрынтағы - стойка торговая 
сауда түсімі, саудадан түскен ақша - торговая выручка 
сауда тізілімі - торговый реестр 
сауда тізімдігі - торговый каталог 

сауда тіркеуі - регистрация торговая 
сауда ұйымдары - торговые организации 
сауда үдерісі - торговый процесс 
сауда үйі - торговый дом 
сауда үстелмесі - торговая накидка 
сауда үстелімі, сауда үстелмесі - торговое наложение 
сауда үстемесі - торговая надбавка 
сауда үстемесінің деңгейі - уровень торговой наценки 
сауда факторы - торговый фактор 
сауда фирмаларының көрсеткіші - указатель торговых 
фирм 

сауда фирмасы - торговая фирма 
сауда фирмасымен қарым-қатынас туралы есептеме - 
отчет об отношениях с торговой фирмой 

сауда шарттары - условия торговли (торговые) 
сауда шарты - торговый договор 
сауда шегерімі - торговая скидка 
сауда шегеріміндегі айырма - разница в торговых 
скидках 

сауда шектеуі - торговое ограничение 
сауда шоты - счет торговый 
сауда шығыны - издержки торговые 
сауда шығысы - торговые расходы 
саудагер, алып-сатар - коммерсант 
саудаға қатысушы - торговый участник 
саудаға салық салу - торговое обложение 
саудаға шектеулер - торговые ограничения 
саудаға ынталандыру - стимулирование торговли 
саудадағы алаяқтық - мошенничество в торговле 
саудадағы артылу - торговый излишек 
саудадағы бағалы қағаздар - торговые ценные бумаги 
саудадағы ғұрып - обычай в торговле 
саудадағы қолдампаздық - протекционизм торговый 
саудадағы тапшылық - торговый дефицит 
саудадан тыс есеп айырысу, бейсаудалық есеп 
айырысу - неторговые расчеты 

сауда-делдалдық қызмет - торгово-посредническая 
деятельность 

сауда-делдалдық операциялар - торгово-
посреднические операции 

сауда-жөнелтімдік тізімдеме - каталог торгово-
посылочный 

сауда-қаржы жоспары - торгово-финансовый план 
саудаласу, саудаласып түсіру, саудаласып кеміту - 
уторговывание 

саудаласып кеміту үдерісі - процесс уторговывания 
саудаласып түсіру - утаптывание 
саудалық - торговый, коммерческий 
сауданы жекешелендіру - приватизация торговли 
сауданы көтермелеу - поощрение торговли 
сауданы қаржыландыру - торговое финансирование 
сауданы мəулеттік қаржыландыру - финансирование 
продажи в рассрочку 

сауданы тоқтата тұру - приостановка торговли 
сауданы шектеу - рестрикция торговли 
сауданың жай-күйі - состояние торговли 
сауданың жандануы - оживление торговли 
сауданың құлдырауы - упадок торговли 
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сауданың өсуі - рост торговли 
сауданың тиімділігі - эффективность торговли 
сауданың тоқтатылуы - прекращение торговли 
сауданың үстеме бағасы - торговая наценка 
сауданың шырқын бұзу - подрыв торговли 
сауда-операциялық тиімділік - эффективность торгово-
операционная 

сауда-өнеркəсіп банкі - торгово-промышленный банк 
сауда-өнеркəсіп орталығы - торгово-промышленный 
центр 

сауда-өнеркəсіптік несие - ссуда торгово-промышленная 
сауда-саттыққа өкілетті қатысушы - правомочный 
участник торгов 

сауда-саттық - торг 
сауда-саттық бағанамасы - прейскурант торгов 
сауда-саттық жолымен, сауда-саттық арқылы - путем 
торгов 

сауда-саттық жүргізу - проводить торги 
сауда-саттық объектісі - объект торгов 
сауда-саттық өткізу - проведение торгов 
сауда-саттық рəсімі - процедура торгов 
сауда-саттық реттемесі - регламент торгов 
сауда-саттық тағайындау - назначать торги 
сауда-саттық теориясы - теория торгов 
сауда-саттық туралы жария хабарлама - публичное 
извещение о торгах 

сауда-саттық туралы жариялау - объявлять о торгах 
сауда-саттық туралы хабарлама - извещение о торгах 
сауда-саттық туралы хабарландыру - объявление о 
торгах 

сауда-саттыққа қатысу - принимать участие в торгах 
сауда-саттыққа қатысу жүйесі - система участия в 
торгах 

сауда-саттыққа қатысуға шақыру - приглашение к 
участию в торгах, приглашение на участие в торгах

сауда-саттыққа қатысуды тоқтата тұру - 
приостановление участия в торгах 

сауда-саттыққа қатысушы - участник торгов 
сауда-саттыққа қою - выставление на торги 
сауда-саттыққа сəтті қатысушы - удачливый участник 
торгов 

сауда-саттыққа ұсынылған қатысу - предложенное 
участие в торгах 

сауда-саттыққа ұсыныс жіберу - посылка предложения 
на торги 

сауда-саттыққа шақыру - приглашение на торги 
сауда-саттықтағы айлакерлік өтінім - мошенническая 
заявка на торгах 

сауда-саттықтағы жайғасымның бекемдігі - 
прочность позиции на торгах 

сауда-саттықтан сату - продажа с торгов 
сауда-саттықты жариялау - объявление торгов, 
объявлять торги

сауда-саттықтың ашылуы - открытие торгов 
сауда-саяси қатынас - торгово-политическое  
отношение 

сауда-экономикалық байланыстар - связи торгово-
экономические 

сауда-экономикалық қарым-қатынас - торгово-
экономические отношения 

сауқат жəшігі - посылочный ящик
сауқатсауда - посылторг
сауықтырмалы - оздоровительный 
сауықтыру - проведение санации 
сауықтыру - санировать
сауықтыру банкі - реабилитационный банк 
сауықтыру рəсімі - реабилитационная процедура 
сауықтыру шаралары - оздоровительные меры 
сауықтыру іс-шаралары - оздоровительные 
мероприятия 

сауықтыру, сауығу - оздоровление
сауықтырушы ескертпе - реабилитирующая оговорка 
сауыт - бронь
саф алтын, табиғи сом алтын - самородок золота 

(золотой), золото высокой пробы, золото самородное 
саяжол - бульвар
саясат - политика 
саясат жүргізу - проведение политики 
саясаткер - политик
саясатты қайта қарау - пересмотр политики 
саясаттың мақсаты - цель политики 
саяси акция - акция политическая
саяси тəуекел - политический риск 
саяси тəуекелдікті сақтандыру - страхование 
политических рисков 

саяси тұғырнама - политическая платформа 
саяси тұрақсыздық - политическая дестабильность 
саяси экономия заңы - закон политической экономии 
сəйкес - в соответствии, согласно
сəйкес келу қағидаты - принцип соответствия 
сəйкес келу сертификаты - сертификат соответствия 
сəйкес келуге тексеру - проверки на соответствие 
сəйкеспейтін - несоответствующий 
сəйкеспеушілік, үйлеспеушілік, сəйкессіздік - 
диспропорция 

сəйкестендіру - идентифицировать, привести в 
соответствие 

сəйкестендіру əдісі - метод идентификации 
сəйкестендіру белгілері - знаки идентификации, знаки 
идентичные

сəйкестендірілген белгі, сəйкестендіру белгісі - 
признак идентификационный 

сəйкестендіру коды - идентификационный код 
сəйкестендіру құралдары - средства идентификации 
сəйкестендіру нөмірі - идентификационный номер (ИН) 
сəйкестендіру хаты - письмо идентификационное 
сəйкестендіру, бірегейлендіру, бір ізге салу - 
унификация 

сəйкестендірілген есеп стандарттары - 
унифицированные стандарты учета 

сəйкестендірілген салық мөлшерлемесі - 
унифицированная ставка налога 

сəйкестік, ұқсастық - идентичность, соответсвие
сəйкестікке келтіру - приведение в соответствие 
сəйкесу, сəйкестік, сай келу - соответствие 
сəлемдеме тəртіптемесі - регламент посылок
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сəлемдеме, сауқат, сəлем-сауқат - посылка
сəлемдемелер тобы - группа посылок
“сəлемдемелер транзиті үшін есептелетін үлестерді 
аудару” атты ерекше сəлемдемелік карта - особая 
посылочная карта “отчисление долей, причитающихся 
за транзит посылок”

сəлемдемелік сауда, жөнелтпелі сауда, сауқат сауда - 
посылочная торговля 

сəлемдемелік сауда арқылы сату - продажа через 
посылочную торговлю 

сəлемдемелік сауда фирмасы - посылочная торговая 
фирма

сəлемдемені (сауқатты) дайындау - заделка посылок
сəлемдеменің негізгі тарифі - основной тариф посылки
сəлемдеменің ішкі қапшығы - внутренняя оболочка 
посылки

сəлемдесу, құттықтау - приветствие
сəнді-сəулетті - фешенебельный
сəн-салтанат - роскошь
сəн-салтанат заттары - предметы роскоши 
сəн-салтанат салығы - налог на роскошь 
сəт; мезет - момент
сəтсіз алу - неудачное получение 
сəтсіздік - провал, фиаско
сəттілік, табыс - удача 
сəуле алу - световое излучение
сəулелі көшірме - светокопия
сəулет өнері - зодчество
свап, айырбас - свап 
свинг - свинг 
свитенер - свитенер 
свитч - свитч 
“свитч” мəмілесі - сделка “свитч” 
СВИФТ - СВИФТ 
своп, айырбас - своп 
“своп” келісім - соглашение “своп” 
своп мəміле - сделка своп 
своп операциясы - операция своп 
своп туралы келісімді сату - продажа соглашения о 
свопе 

“свопинг” - “свопинг” 
своп-келісім - своп-соглашение 
своптар туралы келісім, айырбас туралы келісім - 
соглашение о свопах 

“своптар” нарығы - рынок “свопов” 
своптарды жинау - складирование свопов 
свопты (айырбасты) жою - ликвидировать своп 
своптық мөлшерлеме - ставка своповская 
свопцион - свопцион 
СДР (арнаулы өзара қарыз құқықтары) - СДР 

(специальные права заимствования) 
СЕДЕЛ (бағалы қағаздарды жеткізу орталығы) - 
СЕДЕЛ (центр поставки ценных бумаг) 

себеп, сылтау - причина
себеп-салдарлы болжам - причинно-следственное 
прогнозирование 

себептілік, себепті байланыс - каузальность
сегрегация, бөлу, бөліктеу - сегрегация 

сезілетін активтер - осязаемые активы 
сезілмейтін активтер - неосязаемые активы 
сезілмейтін құн - неосязаемая стоимость 
сезілмейтін мүлік - неосязаемое имущество 
“сезілмейтін” шығыс - “неосязаемые” расходы 
сезім, сезіну - ощущение
сезімталдық - чутье
сəйкес келмеушілік, сəйкессіздік, сай келмеу - 
несоответствие 

сейсмикаға қарсы күшейту - антисейсмическое 
усиление

сейсмикаға төзімділік - сейсмостойкость
сейсмикалық аудандастыру - сейсмическое 
районирование

сейсмикалық жаттықтыру - сейсмотренировка
сейсмограмма - сейсмограмма
сейф, жағдан, болатсандық - сейф 
сейфте сақталатын қолма-қол ақша - наличность, 
хранимая в сейфе 

сейфте сақтау - хранение в сейфе 
сейфтегі қолма-қол ақша - наличность в сейфах, 
сейфовая наличность

сейфтегі ұяшық - ячейка сейфовая 
сейфті жалдаушы - наниматель сейфа 
сейфті қойма - сейфовое хранилище
сейілту, шашырату - рассеивание 
секвестр - секвестр 
секвестрлеу, қысқарту - секвестироваиие, 
секвестировать

секограмма - секограмма
секография - секография
секретер - секретер
сектор - сектор 
секунда - секунда 
секунда-вексель - секунда-вексель 
секция - секция 
секьюритизация, секьюриттеу, бағалы қағазға 
айналдыру - секьюритизация 

секьюриттелген кепілхат - секьюритизированная 
закладная 

секьюриттелген қағаз - секьюритизированная бумага 
селге қарсы жаттықтыру - селетренировка
селекция, іріктелім - селекция 
селинг (опцион саудасы) - селинг 
селқостық - инертность
семинар - семинар
семинар-кеңес - семинар-совещание
сенбеушілік, сенбеу - недоверие 
сендірмелі хабарлама - поверочное уведомление
сенім, сенім білдіру - доверие 
сенім білдіру - вотум доверия, выражение доверия
сенім білдіруші - представляемый 
сенім білдірілген басқарушы - доверенный 
управляющий 

сенім грамотасы - грамота верительная
сенім жүктелген агент - поверенный агент 
сенім жүктелген адам - доверенный, поверенный
сенім жүктелген алқаби - поверенный присяжный 
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сенім жүктелген тұлға, сенімгер тұлға, сенім 
білдірілген тұлға, сенімді өкіл, жұрт сенген өкіл - 
доверенное лицо

сенім жүктелген тұлғалардың акциялары - акции 
доверенных лиц 

сенім кепілдігі - гарантия верности
сенім қоры - фонд трастовый 
сенім қоры бойынша төлем мерзімі - срок платежа по 
тратте 

сенім қоры құжаты - документ траста 
сенім қоры үшін төлемақы - плата за траст 
сенім қорын басқарушы - управляющий трастом 
сенім қорын құру - учреждение траста 
сенім қорын ұстаушы - держатель траста 
сенім қорына табыстау - передача в траст 
сенім қорындағы өкілеттіктер - полномочия в трасте 
сенім қорының басшысы - руководитель траста 
сенім қорының қолданылу мерзімі - срок действия 
тратты 

сенім қорының құрылтайшысы, сенімгерлік 
құрылтайшысы - учредитель траста 

сенім сертификаты - сертификат доверия 
сенім телефоны - телефон доверия 
сенім теориясы - теория доверия 
сенімге ие болу - завоевание доверия, облечение 
доверием

сенімге кіру - вхождение в доверие 
сенімге қаяу түсіру - подрыв доверия 
сенімге негізделген серіктестік салымшысының 
құқықтары - права вкладчика товарищества на вере 

сенімге негізделген серіктестік, сенімгерлік 
серіктестік - товарищество на вере 

сенімге негізделген серіктестіктің құрылтайшылық 
шарты - учредительный договор товарищества на вере 

сенімгер, сенуші, сенім білдіруші, сенімхат беруші - 
доверитель 

сенімгер басқарушы - управляющий доверительный 
сенімгер меншік иелерінің кеңесі - совет 
доверительных собственников 

сенімгер меншіктенуші - собственник доверительный 
сенімгер-делдал - посредник-поверенный 
сенімгердің төлем төлеуге қабілетсіздігі - 
неплатежеспособность трассанта 

сенімгердің хабарламасы - уведомление поверенного 
сенімгерлерге арналған ақпарат - информация для 
доверенных лиц 

сенімгерлік-агент - траст-агент 
сенімгерлік активтер - траст-активы 
сенімгерлік атқарымы - функция трастовые 
сенімгерлік банк - трастовый банк 
сенімгерлік басқару қоры - фонд доверительного 
управления 

сенімгерлік бизнес - трастовый бизнес 
сенімгерлік-бөлім - траст-отдел, трастовый отдел
сенімгерлік департамент - трастовый департамент 
сенімгерлік департаментінің сақтау орны - хранилище 
трастового департамента 

сенімгерлік депозиті - депозит доверительный 

сенімгерлік жөніндегі қамқоршы - попечитель по 
трасту 

сенімгерлік инвестициялар - трастовые инвестиции 
сенімгерлік институт - трастовый институт 
сенімгерлік келісімі - трастовое соглашение 
сенімгерлік комитет - трастовый комитет 
сенімгерлік компания - траст-компания, трастовая 
компания

сенімгерлік компаниядағы бөлімше - подразделение в 
трастовой компании 

сенімгерлік қаржыландыру - финансирование 
трастовое 

сенімгерлік қатынастар - трастовые отношения 
сенімгерлік қолхат - трастовая расписка 
сенімгерлік қор - доверительный фонд, трастовый фонд
сенімгерлік қор заңнамасы - законодательство 
трастовое 

сенімгерлік қор кассасының шоты - счет кассы 
трастового фонда 

сенімгерлік қор менеджері - менеджер доверительного 
фонда 

сенімгерлік қор операциялары - операции трастовые
сенімгерлік қоржын - портфель трастовый 
сенімгерлік қорлар - трастовые фонды 
сенімгерлік қорының басшысы - руководитель 
доверительного фонда 

сенімгерлік құрал - трастовый инструмент 
сенімгерлік қызмет көрсету - трастовое обслуживание 
сенімгерлік қызметтер көрсету - услуги трастовые 
сенімгерлік қызметтер көрсету үшін төлемақы - плата 
за трастовые услуги 

сенімгерлік мекеме - трастовое учреждение 
сенімгерлік меншік - собственность доверительная 
сенімгерлік меншіктің құрылтайшысы - учредитель 
доверительной собственности 

сенімгерлік мүлік - трастовое имущество 
сенімгерлік операциялар - трастовые операции 
сенімгерлік-операциялар - траст-операции 
сенімгерлік операциялар бөлімі - отдел доверительных 
операций 

сенімгерлік операциялардың есебі - учет трастовых 
операций 

сенімгерлік өкілеттіктер - трастовые полномочия 
сенімгерлік-салым - траст-вклад 
сенімгерлік сертификат - траст-сертификат 
сенімгерлік сыңайлы меншік, жалған сенімгерлік 
меншік - собственность квазидоверительная 

сенімгерлік хат - трастовое письмо 
сенімгерлік шарты - договор доверительный 
сенімгерлік шек - предел доверительный 
сенімгерлік шот - трастовый счет, доверительный счет 
сенімгерлік-шот - траст-счет 
сенімгерлік шот əкімгері - администратор трастового 
счета 

сенімгерлік ықтималдық - вероятность доверительная 
сенімгерлік іс - трастовое дело 
сенімгерлікке негізделген несие - ссуда на доверии 
сенімгерлікпен басқару - управление доверительное 
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сенімгерлікпен басқару атқарымы - функция 
доверительного управления 

сенімгерлікпен басқару туралы келісім - соглашение о 
доверительном управлении 

сенімгерлікпен басқаруға табысталған 
құндылықтарды сақтау орны - хранилище 
ценностей, переданных в трастовое управление 

сенімгерлікпен басқаруға табыстау - передача в 
доверительное управление 

сенімгерлікпен басқарудағы шот - счет в 
доверительном управлении 

сенімгерлікті басқару - управление трастовое 
сенімді - надежный 
сенімді акциялар - надежные акции 
сенімді ақша - надежные деньги 
сенімді бағалау - оценка доверия 
сенімді бағалы қағаздар - надежные ценные бумаги 
сенімді бассауға - надежное убежище 
сенімді борыш - надежный долг 
сенімді жоғалту - потеря доверия 
сенімді инвестициялау - надежное инвестирование 
сенімді кепілгерлік - надежное поручительство 
сенімді кепілгер-тапсырыскер - надежный поручитель-
гарант 

сенімді кепілдік - надежная гарантия 
сенімді қағаз - надежная бумага 
сенімді қорғаушы, машықтанған сенімгер, кəнігі 
сенімгер - присяжный поверенный 

сенімді несиегер - надежный кредитор 
сенімді нығайту - укрепление доверия 
сенімді серіктес - партнер надежный 
сенімді тұлға, сенімгер тұлға - поверенное лицо 
сенімді түрде, батыл - уверенно
сенімді, сенім - доверительный 
сенімділік - надежность 
сенімділік пен тəуекелдікті бағалау - оценка 
надежности и риска 

сенімділік рейтингі - рейтинг надежности 
сенімділікті қамтамасыз ету - обеспечение   
надежности 

сенімнен айырылу - утрата доверия 
сенімнің артуы - рост доверия 
сенімнің жоқтығы - отсутствие доверия 
сенімсіз - неблагонадежный, ненадежный
сенімсіз акциялар - ненадежные акции 
сенімсіз кепілгер - ненадежный поручитель 
сенімсіз кепілгерлік - ненадежное поручительство 
сенімсіз қарыз - ненадежный заем 
сенімсіз серіктес - партнер ненадежный 
сенімсіздік - ненадежность 
сенімсіздік білдіру - вотум недоверия, выражение 
недоверия

сенімхат - доверенность, письмо-доверенность
сенімхат беру - выдача доверенности, предоставление 
доверенности

сенімхат бойынша - по доверенности 
сенімхат бойынша басқарудағы депозит - депозит, 
находящийся в управлении по доверенности 

сенімхат бойынша белгіленетін құн - стоимость, 
установляемая по договоренности

сенімхат бойынша дауыс беру - голосование по 
доверенности 

сенімхат бойынша қарыз - заем по доверенности 
сенімхат бойынша қол қою - подпись по доверенности, 
подписывание по доверенности 

сенімхат бойынша өкілдік - представительство по 
доверенности 

сенімхат бойынша төлеу - выплата по доверенности 
сенімхат иесі - владелец доверенности 
сенімхат мерзімінің өтуі - истечение срока доверенности 
сенімхат нысаны - форма доверенности 
сенімхат туралы өтініш - заявление о доверенности 
сенімхаттар бөлімі - отдел доверенностей 
сенімхатты қайтарып алу - отзыв доверенности 
сенімхатты ресімдеу - оформление доверенности 
сенімхаттың күшін жою - аннулирование доверенности, 
отмена доверенности

сенімхаттың қолданыс мерзімі - срок действия 
доверенности 

сенімхаттың тоқтатылуы - прекращение доверенности 
сеніп тапсырылған, сенім жүктелген - вверенный 
сеп, көмек - подмога
сепаратор - сепаратор
серверге қашықтан кіру мүмкіндігі - удаленный 
доступ к серверу 

сервистік қамтамасыз ету - обеспечение сервисное 
сервистік қызмет көрсету - сервисное обслуживание 
сервитут құқығы - право сервитута 
“сергек” нарық, “сезімтал” нарық - “чуткий” рынок 
серия - серия
сериядағы нөмір - номер в серии 
сериялап шығарылатын облигациялар - облигации, 
выпускаемые сериями 

сериялы нұсқа - вариант серийный 
сериялы шығарылым - выпуск серийный 
сериялық несие - сериальная ссуда 
сериялық нөмір - серийный номер 
сериялық облигация - серийная облигация 
серияның ашылуы - открытие серии 
серпіліс - толчок 
серпімділік - упругость
серпін - динамика
сертификат беру - выдача сертификата 
сертификат бланкі - бланк сертификата 
сертификат, куəлік, құжат - сертификат 
сертификатталған бухгалтер, сертификат берілген 
бухгалтер - сертифицированный бухгалтер 

сертификаттар сериясы - серия сертификатов 
сертификаттарды ресімдеу - оформление сертификатов 
сертификаттау - сертификация 
сертификаттау бағдарламасы - программа 
сертификации 

сертификаттау рəсімі - процедура сертификации 
сертификаттау үдерісі - процесс сертификации 
сертификаттың бар екені туралы куəлік - 
свидетельство о наличии сертификата 
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сертификаттың көшірмесі - дубликат сертификата 
сертификаттың үзінді көшірмесі - выписка 
сертификата 

сертификатын көрсету - представление сертификата 
сертификациялық белгі - знак сертификационный 
серіктес - компаньон 
серіктес банк ісі - партнерское банковское дело 
серіктес кредиті - партнерский кредит 
серіктес қала - город-спутник 
серіктес құру - образование партнерства 
серіктес туралы келісім - соглашение о партнерстве 
серіктес, ойынсерік, əріптес - партнер 
серіктестерді іріктеу - подбор партнеров 
серіктестердің міндеттемелері - обязательства партнеров 
серіктестердің төлем қабілетсіздігі - 
неплатежеспособность партнеров 

серіктестермен қарым-қатынас - отношения с 
партнерами 

серіктесті таңдау - выбор партнера 
серіктестік - товарищество 
серіктестік, əріптестік - партнерство 
серіктестік жарғысы - устав товарищества 
серіктестік құру - создание товарищества 
серіктестік құрылымы - структура товарищества 
серіктестік мүшесі - член товарищества 
серіктестік сертификаты - сертификат товарищества 
серіктестік шоты - счет товарищества 
серіктестікке кіру - вхождение в товарищество 
серіктестіктен шығу - выход из товарищества 
серіктестіктің (кəсіпорынның, бірлестіктің) 
жарғылық қоры - уставный фонд товарищества 
(предприятия, объединения) 

серіктестің банкротқа ұшырау қатері - риск 
банкротства партнера 

сессия - сессия 
сигиллография - сигиллография 
сигнатура - сигнатура 
сидамдалған облигация - облигация оголенная 
сидамдау - ощипывание 
символ, рəміз - символ 
симеталлизм - симеталлизм 
симпозиум - симпозиум
симптом - симптом 
синдикат - синдикат 
синдикат басшысы - руководитель синдиката 
синдикатқа біріктіру - объединять в синдикат 
синдикатқа мүшелік - членство в синдикате 
синдикатталған - синдицированный 
синдикатталған акциялар - синдицированные акции 
синдикатталған банк кредиті - синдицированный 
банковский кредит 

синдикатталған инвестициялар - синдицированные 
инвестиции 

синдикатталған кредит - кредит синдицированный 
синдикатталған қарыздар нарығы - рынок 
синдицированных займов 

синдикатталған операция, бірлестірілген операция - 
синдицированная операция 

синдикатталған өте ірі банк кредиті - очень крупный 
синдицированный банковский кредит 

синдикатталған өтінім - синдицированная заявка 
синдикатталған ұйым - синдицированная организация 
синдикация, синдикаттау, бірлестіру - синдикация / 
синдицирование 

синекура, жеңіл-желпі борыш - синекура 
синергетикалық нəтиже, жеңіл-желпі нəтиже - 
синергетический эффект 

синергизм - синергизм 
синергия - синергия 
синистрастрофиялық жазу - почерк 
синистрастрофический 

сипаттама, сипаттау - описание 
сипаттама бап - статья описательная
сипаттамаға сəйкес - согласно описанию 
сипаттамалары ұқсас ипотекалар қоржыны - 
портфель ипотек со сходными характеристиками 

сипаттамалық есептеме (есеп беру) - описательный 
отчет 

сипаттамасы бойынша - по описанию 
сиректік - изреженность 
Сирия фунты - фунт сирийский 
СИФ баға - цена СИФ 
сиықсыз нарық, тастанды нарық, қаңыраған нарық 

- рынок заброшенный 
сия - чернила 
сияқұты -  емкость чернильная 
сиясауыт - чернильница 
сканер - сканер 
сканерлеу - сканирование
“сконто” шегерімі - скидка “сконто” 
скоринг - скоринг 
скоринг жүйесі - система скоринга 
скотч - скотч 
скринингілік жүйелер - скрининговые системы 
скрип - скрип 
скрипофилия - скрипофилия 
скрипс - скрипс 
скэлпер - скэлпер 
слайд - слайд
слет - слет
слип - слип 
слипер - слипер 
смарт-карта - смарт-карта 
смета, жобақаржы, қаржы жоспары, жоспарлы 
қаражат - смета 

смета бойынша жиыны - итог по смете 
смета бойынша шығыс - расходы по смете 
смета тəртібі - сметная дисциплина 
сметада қарастырылған шығыс - расход, 
предусмотренный сметой 

сметадан тыс - сверхсметный 
сметадан тыс артық шығыс - перерасход против сметы 
сметадан тыс несие - сверхсметные кредиты 
сметадан тыс шығыс - сверхсметный расход 
сметадан тысқары шығыс - расходы внесметные
смета-жоспар - план-смета 
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сметаларды тексеру - проверка смет 
сметалық баға - цена сметная 
сметалық бағалау жүйесі - система сметных оценок 
сметалық есеп айырысу - сметный расчет 
сметалық калькуляция - калькуляция сметная 
сметалық қаражаттандыру - сметные ассигнования 
сметалық қаржыландыру - сметное финансирование 
сметалық құжаттама - сметная документация 
сметалық құн - сметная стоимость 
сметалық құн калькуляциясы - сметная калькуляция 
стоимости 

сметалық мөлшер - сметные нормы 
сметалық номенклатура - сметная номенклатура 
сметалық өзіндік құн - себестоимость сметная 
сметалық табыстылық - доходность сметная 
сметалық топшылама - предположение сметное 
сметалық шығын - издержки сметные 
сметалық шығыс - расходы сметные 
сметалық-бюджеттік қаржыландыру - сметно-
бюджетное финансирование 

сметалық-қаржы есеп айырысуы - сметно-
финансовый расчет 

сметаны жасау - составление сметы 
сметаны қайта карау - пересмотр сметы 
сметаның атқарылуын талдау - анализ исполнения 
сметы 

сметаның орындалуы туралы есептеме - отчет об 
исполнении сметы 

сметаның орындалуын бақылау - контроль 
исполнения сметы 

сметашы - сметчик 
CN 08 бланкін қосымша жіберу - досылка бланка CN 08
соғысқұмарлық - милитаризм
созбұйда - проволочка 
созылмалы - хронический
созылмалы инфляция - хроническая инфляция 
соққы толқыны - ударная волна
соқыр сезім, түйсік - подсознание
сол жерде - на месте 
сол күнгі баға бойынша - по цене дня 
сол күннен бастап - от сего числа 
соло - соло 
соло-вексель - соло-вексель 
Солтүстік елдердің пошта одағы - Почтовый союз 
северных стран (ПССС)

сома алғаны жөніндегі қолхат - расписка в получении 
суммы 

сома аудару - перевод суммы 
сома қалдығы - остаток суммы 
сома қалдығына шаққандағы пайыз - процент на 
остаток суммы 

сома, қосынды - сумма 
сомаға шаққандағы пайыз - процент на сумму 
сомадағы айырма - разница в сумме 
сомадан пайыз - процент с суммы 
сомалы - суммовой 
соманы ағымдағы шотқа енгізу - внесение суммы на 
текущий счет 

соманы анықтау - определение суммы 
соманы аудару - перечисление сумм 
соманы бөлу - разбивка суммы 
соманы бір шоттан екіншісіне аудару - перевод суммы 
с одного счета на другой 

соманы дөңгелектеу - округление суммы, округлить 
сумму

соманы қайта сақтандыру - эксцедент суммы 
соманы қайтару - возврат суммы, возвращение суммы
соманы өндіріп алу - взыскание суммы 
соманы өтемеу - непогашение суммы 
соманы пошта шотына салу - внесение суммы на 
почтовый счет

соманы төлеу - плата суммы, уплата суммы
соманы ұстап қалу - удержание (удерживание) суммы 
соманы шектемелеу шарты - договор эксцедента 
суммы 

соманы шот дебетіне енгізу - занесение суммы в дебет 
счета 

соманы шот дебетіне жазу - запись суммы в дебет счета 
соманы шот кредитіне енгізу - занесение суммы в 
кредит счета 

соманы шотқа аудару - перечисление суммы на счет 
соманы шотқа енгізу - внесение суммы на счет 
соманың бір бөлігі төленді - часть суммы уплачена 
соманың кемуі - уменьшение суммы
соманың қайтарылуын талап ету - требование 
возврата суммы 

соманың орнын толтыру - возмещение суммы 
сомасы атаулы сертификат - сертификат с 
номинальной суммой 

сомасы көбейтілген жалған ақша купюрасы - 
поддельная денежная купюра с увеличенной суммой 

сомасы көбейтілген чек - чек с увеличенной суммой 
сомасы тиянақталған кредит - кредит с фиксированной 
суммой 

сомасы тиянақталған несие - ссуда с фиксированной 
суммой 

сомасы тұрақты тиянақталған шот - счет с 
постоянной фиксированной суммой 

соның ішінде - в том числе 
соңғы, ақырғы - конечный 
соңғы баға белгіленімі - последняя котировка 
соңғы бағалау бойынша - по последним оценкам 
соңғы ескерту - напоминание последнее 
соңғы жарнаны төлеу - уплата последнего взноса 
соңғы жоба - окончательный проект 
соңғы жылғы шығасыны көшіру - перенос потерь за 
последний год 

соңғы кредит - последний кредит 
соңғы қарызгер - конечный заемщик 
соңғы мерзім - последний срок 
соңғы оқылым - последнее чтение 
соңғы өсиет - последнее завещание 
соңғы раккорд - раккорд конечный 
соңғы ренталық төлем - последний рентный платеж 
соңғы сату, соңғы сатылым - последняя продажа 
соңғы сатып алу бағасы - последняя покупная цена 
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соңғы сатып алушы - последний покупатель 
соңғы сауда күні - последний торговый день 
соңғы сөз - послесловие
“соңғы топтама кіріске, алғашқы топтама шығысқа” 

- “последняя партия на приход, первая в расход” 
соңғы тіркелген (бағалы қағаздар бағамы туралы) - 
последний зарегистрированный 

соңғы ұсыныс - последнее предложение 
соңғы цифрлар - цифры последние 
“соңынан алынды, алдымен берілді” - “последним 
получен, первым выдан”

соңынан бақылау жасау - последконтроль
соңынан берілетін хабарлама - последующее 
уведомление

“соңынан келді, алдымен қызмет көрсетілді” - 
“прибыл последним, обслужен первым” 

“соңынан түсті, алдымен сатылды” - последним 
поступил, первым продан” 

сорақы, өрескел - вопиющий
сорғыш қағаз - промокательная бумага 
сот - суд 
сот айыппұлын салу - наложение судебных штрафов 
сот арқылы өндіріп алу - взыскание судебное 
сот бойынша банкрот деп жарияланған тұлға - лицо, 
объявленное банкротом по суду 

сот бойынша банкрот деп жариялау - объявление 
банкротом по суду 

сот бойынша талап ету - требование по суду 
сот-бухгалтерлік сараптамасы - судебно-бухгалтерская 
экспертиза 

сот-бухгалтерлік шоты - судебно-бухгалтерский счет 
сот бұйрығы - судебный приказ 
сот ескертпесі - оговорка судебная 
сот жолымен реттеу - урегулирование судебное 
сот заңы - закон суда 
сот инстанциясы - инстанция судебная 
сот ипотекасы - судебная ипотека 
сот қаулысы - постановление суда 
сот қаулысы бойынша танылған несиегер - кредитор 
по постановлению суда 

сот қаулысы бойынша тарату - ликвидация по 
постановлению суда 

сот қорғауы - защита судебная 
сот құжаты - документ судебный 
сот құрамы - состав суда 
сот орындаушысы - судебный исполнитель 
сот отырысы - заседание суда 
сот отырысының хаттамасы - протокол судебного 
заседания

сот өкімі - распоряжение судебное 
сот практикасы - практика судебная 
сот рəсімі - процедура судебная 
сот ресімділігі - формальности судебные 
сот сараптамасы - экспертиза судебная 
сот сарапшысы - эксперт судебный 
сот тағайындаған таратушы - ликвидатор назначенный 
судом 

сот тəртібімен - в судебном порядке 

сот тəртібімен реттеу - урегулирование в судебном 
порядке 

сот тəртібімен төлеттіру - взыскание в судебном 
порядке 

сот үкімі - приговор судебный 
сот шешімдерінің орындалуы - исполнение судебных 
решений 

сот шешімі - решение суда, решение судебное
сот шешімі бойынша сенім қоры - траст по решению 
суда 

сот шешімімен бекітілген сенім қоры - учрежденный 
решением суда траст 

сот шешімін орындауды кейінге қалдыру - отсрочка 
исполнения судебного решения 

сот шешіміне орай сату - продажа в силу судебного 
решения 

сот шешіміне орай ұстап қалу құқығы - право 
удержания в силу решения суда 

сот шешімінің күшін жою - отмена решения суда 
сот ісі - процесс судебный 
сот ісін тоқтата тұру туралы өтініш - ходатайство о 
приостановке судебного дела 

сот ісіндегі қамқоршы-өкіл - опекун-представитель в 
судебном деле 

сотқа шақыру кағазы - повестка судебная 
сотқа беру - отдать под суд, подача в суд, предание суду
сотқа жүгіну - обращение в суд 
сотқа шағым арыз - жалоба кассационная 
сотқа шақыру - вызов в суд 
сотта үлгі боларлық жағдай - прецедент судебный 
сотта іс жүргізу, сот ісін жүргізу - судопроизводство 
соттағы сенім жүктелген адам - поверенный в суде 
соттағы тарап - сторона в суде 
соттағы істі тоқтату - прекращение дела в суде 
сотталмайтын - неподсудность 
соттарда істерді бірлесе қарау - коллегиальное 
рассмотрение дел в судах

соттау, айыптау; кінəлау - осудить 
сотты істерді жүргізуге жұмсалған шығыс - расходы 
на ведение судебных дел 

соттылық, қылмыстылық, сотта қаралуға тиістілік - 
подсудность 

соттың бұйрығы - приказ суда (судебный) 
соттың көшпелі сессиясы - выездная сессия суда 
соттың қарауы - рассмотрение судебное 
соттың құзыреті - компетенция суда 
соттың талабымен - по требованию суда 
соттың тыйым салуы - запрет судебный 
соттың ұйғарымы - определение судебное 
“Соттың шақыру қағазы. Тапсырысты 
хабарламамен” - “Судебная повестка. С заказным 
уведомлением”

соттың шешімі бойынша сату - продажа по решению 
суда 

соттың шешімі жөнінде шағым беру - подача 
апелляции на решение суда 

соттың шешімін шығару - вынесение судебного 
решения 
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соттың шығынның орнын толтыру туралы шешімі - 
решение суда о возмещении убытков 

социал-демократиялық - социал-демократический
социология, əлеуметтану - социология 
социологиялық, əлеуметтанушылық - социологический 
социологиялық зерттеу - социологическое 
обследование 

сөгіс - выговор
сөз байласқан міндеттеме - обязательство под честное 
слово 

сөз байласу, бəтуаласу, ауыз жаласу - сговор 
сөз жүзінде - вербально
сөз орамы - фраза
сөз тасу (құпия хабар беру) - донос 
сөз, сөйлеу - речь 
сөзбе-сөз - буквально, дословно, дословный
сөзбе-сөз аударма, жолма-жол аударма - подстрочный 
перевод 

сөзбе-сөз аударушы - подстрочник
сөзбұйда, əуре-сарсаң - волокита 
сөзбұйдаға салу, сарсаңға салу - волокита
сөздік - словарь
сөзсіз - безусловный 
сөзсіз акцепт (ризалық) - безусловный акцепт 
сөзсіз ақшалай міндеттеме - безусловное денежное 
обязательство 

сөзсіз аудиторлық тұжырым - безусловное аудиторское 
заключение 

сөзсіз бас тарту - отказ безоговорочный 
сөзсіз басымдық құқығы - право безусловного 
приоритета 

сөзсіз жауапкершілік - безусловная ответственность 
сөзсіз қаржыландыру - безусловное финансирование 
сөзсіз мақұлдау - одобрение безусловное 
сөзсіз міндеттеме - безусловное обязательство 
сөзсіз табыстау - передача безоговорочная 
сөзсіз ықтималдық - вероятность безусловная 
сөзтізбе - словник
сөйлеген сөз, сөз сөйлеу - выступление 
“сөйлейтін хат” (зағиптар үшін) - “говорящее письмо” 

(для слепых)
сөйлесуге тапсырыс беру - заказать разговор
сөйлеу тілі - язык разговорный 
сөйлеу, айту - говорить 
сөмке, дорба, қалта - сумка 
сөре - полка
спектр, ая - спектр
спикер - спикер 
сплит - сплит 
спонто, шегерім - спонто 
спот - спот 
“спот” айы - месяц “спот” 
“спот” шартына негізделген жеткізілім - поставка на 
условиях “спот” 

спот-бағам - спот-курс 
спот-нарық - спот-рынок 
спред / спрэд туралы форвардтық келісім - 
форвардное соглашение о спреде / спрэде 

спред опцион / опцион спрэд - опцион спред / опцион 
спрэд 

спредті сату - продавать спред 
спринклер - спринклер 
спрэд / спрэдл / спред, жалпы айырма; сейілту, 
шашырату - спрэд / спрэдл / спред 

спрэд туралы келісім - соглашение о спрэде 
“спрэд” бұйрық - приказ “спрэд” 
спрэдер / спредер - спрэдер / спредер 
спрэдинг / спрединг - спрэдинг / спрединг 
спрэдом - спрэдом 
спрэд-тапсырма - спрэд-поручение 
спутниктік байланыс - спутниковая связь 
стандарт, үлгі, қалып - стандарт 
стандарт мəнет - монета стандартная 
стандартқа сəйкестік - соответствие стандарту 
стандартсыз мəміле - сделка нестандартная 
стандартсыз сəлемдеме, бейстандарт сəлемдеме - 
посылка не стандартная

стандарттан ауытқу - отклонение от стандарта 
стандарттар бөлімі - отдел стандартов 
стандарттарды қайта қарау - пересмотр стандартов 
стандарттарды сəйкестендіру - унификация стандартов 
стандарттау əдісі - метод стандартизации 
Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның 
халықаралық стандарты - международный стандарт 
Международной организаций по стандартизации 
(ИСО)

стандарттау саясаты - политика стандартизации 
стандарттау, бір үлгіге келтіру - стандартизация 
стандартты баға жүйесі - система стандартных цен 
стандартты бағдарлама - программа стандартная 
стандартты бланк - бланк стандартный 
стандартты валюта - валюта стандартная 
стандартты жөнелтім - стандартное отправление
стандартты жүйе - система стандартная 
стандартты келісімшарт нысаны - стандартная форма 
контракта 

стандартты көрсеткіштер жүйесі - стандартная 
система показателей 

стандартты құжат - документ стандартный 
стандартты мөлшер - размер стандартный 
стандартты пошта жөнелтімі - стандартное почтовое 
отправление 

стандартты прейскурант - прейскурант стандартный 
стандартты топтаманы ірілендіру - укрупнение 
стандартного лота 

стандартты шарттар - условия стандартные 
стандартты шот - счет стандартный 
стандарттық атаулы құн - стандартный номинал 
стандарттық баға - стандартная цена 
стандарттық бумалар - стандартные пачки
стандарттық буып-түю - стандартная упаковка
стандарттық жиынтық - совокупность стандартная 
стандарттық құн - стандартная стоимость 
стандарттық мəміле - стандартная сделка 
стандарттық мерзім - срок стандартный 
стандарттық мөлшерлеме - стандартная ставка 
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стандарттық сақтандыру сомасы - стандартная 
страховая сумма 

стандарттық сынақтама - тестирование стандартное 
стандарттық тұжырымдамалар - стандартные 
формулировки 

стандарттық үстеме шығыс - стандартные накладные 
расходы 

стандарттық хатқалта - стандартный конверт
стандарттық шығын - стандартные издержки 
станса - станция 
стансалық кабель - станционный кабель 
стантарттың бұзылуы - нарушение стандарта 
стандарттау бағдарламасы - программа стандартизации 
статикалық түсіру аппараты - аппарат статической 
съемки

статистика, санақ - статистика 
статистика бөлімі - отдел статистики (статистический) 
статистика теориясы - теория статистики 
статистикалық дəлдік - точность статистическая 
статистикалық басқарма - управление статистическое
статистикалық ақпарат - информация статистическая 
статистикалық ақпарат көлемі - объем статистической 
информации 

статистикалық алшақтық - расхождение 
статистическое 

статистикалық алым - сбор статистический 
статистикалық бағалау - оценка статистическая, 
статистическое оценивание

статистикалық бақылау - контроль статистический 
статистикалық басқарма - статистическое управление 
статистикалық бөлу - распределение статистическое 
статистикалық бірлік - статистическая единица 
статистикалық деректер - статистические данные 
статистикалық деректерді сатып алу - приобретение 
статистических данных 

статистикалық деректердің сенімділігі - надежность 
статистических данных 

статистикалық есеп - статистический учет 
статистикалық есеп бірлігі - единица статистического 
учета 

статистикалық есеп-қисап - статистическая отчетность 
статистикалық есеп-қисапты орталықтандыру - 
централизация статистической отчетности 

статистикалық есептеме - отчет статистический 
статистикалық есептеп шығару - вычисление 
статистическое 

статистикалық есептеуіш - счетчик статистический 
статистикалық жиынтық - совокупность 
статистическая 

статистикалық жылнама - статистический ежегодник 
статистикалық заң - закон статистический 
статистикалық зерттеулер бөлімі - отдел 
статистических исследований 

статистикалық индивидум, статистикалық жеке адам 
- индивидуум статистический

статистикалық кесте - таблица статистическая 
статистикалық кесте үлгісі - макет статистической 
таблицы 

статистикалық кестелер - статистичские таблицы 
статистикалық көрсеткіш - показатель статистический 
статистикалық көрсеткіштер жүйесі - система 
статистических показателей 

статистикалық қабат - слой статистический
статистикалық қадағалау - наблюдение статистическое 
статистикалық қадағалау бағдарламасы - программа 
статистического наблюдения 

статистикалық қадағалау дəлдігі - точность 
статистического наблюдения 

статистикалық қатар - ряд статистический 
статистикалық құжаттама - документация 
статистическая 

статистикалық құн - стоимость статистическая 
статистикалық материал - материал статистический 
статистикалық мəліметтер - сведения статистические 
статистикалық мультипликатор - мультипликатор 
статистический 

статистикалық міндет - задача статистическая 
статистикалық негіздеме - обоснование статистическое 
статистикалық ойындар теориясы - теория 
статистических игр 

статистикалық өлшем - критерий статистический 
статистикалық тəуекелдік - статистический риск 
статистикалық тəуелділік - зависимость 
статистическая 

статистикалық тепе-теңдік - равновесие 
статистическое 

статистикалық тұрпаттылық - статистическая 
типичность 

статистикалық түзету - поправка статистическая 
статистикалық тіркелім - регистр статистический 
статистикалық формуляр - формуляр статистический 
статистикалық шешімдер теориясы - теория 
статистических решений 

статистикалық іріктелім - статистическая выборка 
статистикалық іріктелім бірлігі - статистическая 
единица выборки 

статистикалық іріктеме əдіс - статистический 
выборочный метод

статистиканы ұйымдастыру - организация статистики 
статус, мəртебе - статус 
статут - статут 
статуттық дауыс беру - статутное голосование 
статуттық проспект, статуттық анықтама, статуттық 
аңдатпа - статутный проспект 

стеллаж; сөре, үлдірік - стеллаж 
стеллаж бойынша топографиялық көрсеткіш - 
указатель топографический постеллажный

стемма - стемма
стенд - стенд 
“стенд-бай” жүйесі / “стэнд-бай” жүйесі - система 

“стенд-бай” / система “стэнд-бай” 
стенограмма - стенограмма 
стенография - стенография 
стенографиялық есептеме - отчет стенографический 
стенографияшы хатшы - секретарь-стенограф
стереокөшірме - стереоскопия 
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стерлинг аймағы - зона стерлинговая 
стерлинг фунтпен төленетін аударма вексель - тратта 
с платежом в фунтах стерлингов 

стерлинг фунты - фунт стерлингов 
стерлингілік авуарларды жұмсау - расходование 
стерлинговых авуаров 

стерлингілік аймақ елдері - страны стерлинговой зоны 
стерлингілік аймаққа кіретін ел - страна, входящая в 
стерлинговую зону 

стерлингілік бағалы қағаздар - стерлинговые ценные 
бумаги 

стерлингілік бағам - стерлинговый курс 
стерлингілік депозит - стерлинговый депозит 
стиль - стиль
стильденген сан - стилизованная цифра
стипендия, шəкіртақы - стипендия 
стокброкер - стокброкер 
сток-вотчер, акцияны бақылаушы - сток-вотчер 
стокмастер - стокмастер 
стоп-гоу кезеңі, тоқтатым-гоу - цикл стоп-гоу 
страдл - страдл 
стратегия - стратегия 
стратегиялық - стратегический 
стратегиялық əріптестік - стратегическое партнерство 
стратегиялық баламалылық - эквивалентность 
стратегическая 

стратегиялық басқару - стратегическое управление 
стратегиялық басқару үдерісі - процесс 
стратегического управления 

стратегиялық басымдықтар - приоритеты 
стратегические 

стратегиялық есеп - расчет стратегический 
стратегиялық жоспар - стратегический план 
стратегиялық жоспарлау - стратегическое 
планирование 

стратегиялық жоспарлау тобы - группа 
стратегического планирования

стратегиялық жоспарлаудың аралас тобы - смешанная 
группа стратегического планирования

стратегиялық қаржы менеджменті - стратегический 
финансовый менеджмент 

стратегиялық мақсат - цель стратегическая 
стратегиялық мақсаттағы объект - объект 
стратегического назначения 

стратегиялық маркетинг - маркетинг стратегический 
стратегиялық материал - материал стратегический 
стратегиялық менеджмент - менеджмент 
стратегический 

стратегиялық нысандар - стратегические объекты
стратегиялық свитч - стратегический свитч 
стратегиялық тауар - товар стратегический 
стратегиялық тепе-теңдік - паритет стратегический 
стратегиялық шешім - стратегическое решение 
стратегиялық шикізат - стратегическое сырье 
стратегиялық ынтымақтастық - стратегическое 
сотрудничество 

стратегияны жетілдіру - совершенствование стратегии 
стратегияның өзгеруі - изменение стратегии 

стреотиптік қайта басылым - переиздание 
стереотипное 

студент, шəкірт - студент
стэнд-бай кредит - стэнд-бай кредит 
стэнд-бай, қажетіне қарай - стэнд-бай 
“стэнд-бай” келісім - соглашение “стэнд-бай” 
су басу - затопление
су көлігі - транспорт водный 
субвенция, көмекқаржы - субвенция 
субелгі, сəулебелгі - водяной знак 
сублицензия, қосалқы лицензия - сублицензия 
суброгация - суброгация 
субсидиарлық - субсидиарность 
субсидия төлеу, жəрдемқаржы төлеу - выплата 
субсидии 

субсидия, жəрдемқаржы - субсидия 
субсидиялық шарт, демеуқаржы шарты - договор 
субсидийный 

субсидиялық жауапкершілік, жəрдемқаржылық 
жауапкершілік - ответственность субсидиарная 

субститут - субститут 
субституция - субституция 
субтитр - субтитр
субъект - субъект
субъектілерді қаржылық қолдау қоры - фонд 
финансовой поддержки субъектов 

суб-эмитент, қосалқы эмитент - суб-эмитент 
сувенир, базарлық, кəдесый - сувенир 
Судан фунты - фунт суданский 
судья, қази - судья 
супер смарт кард - супер смарт кард 
суперарбитрдің шешімі - решение суперарбитра 
супервайзер - супервайзер 
супердивиденд - супердивиденд 
супер-нау шот, супернау-шот - счет супер-нау, 
супернау-счет

сурет - снимок
суретті хат-карточка - иллюстрированная карточка-
письмо

суретші-əрлеуші - дизайнер
сусымалы сəлемдемелер, ұсақ түйірлі сəлемдемелер - 
посылки россыпью

сутаңба - водяной знак
суықтай иілген пішін - холодногнутный профиль 
“суыну” кезеңі - период “остывания” 
суырма - извод
сұғанақ - рвач 
сұғанақтық - рвачество, лихоимство 
сұңғат өнері - живопись
сұрақ, сауал, - вопрос
сұралатын орташа баға - средняя запрашиваемая цена 
сұралмаған салым ақша, талап етілмеген салым 
ақша, іздеусіз салым ақша - невостребованные 
вклады 

сұралмаған салымдар, талап етілмеген салымдар - 
невостребованные вклады 

“сұралмаған” өтінім - непрошенная” заявка 
сұралынды (сұралатын) баға - запрашиваемая цена 
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сұралынды бағам - запрашиваемый курс 
сұраным көлемін талдау - анализ размеров спроса
сұраным мен тұтынымды талдау - анализ спроса и 
потребления

сұранымның өзгеру үрдісі - тенденция изменения 
спроса 

сұраныс, сұраным - спрос 
сұраныс атқарымы - функция спроса 
сұраныс ауытқымасы, сұраныс қисығы - кривая 
спроса 

сұраныс бағамы - курс спроса 
сұраныс бағасының тоғыспалы икемділігі - 
перекрестная ценовая эластичность спроса 

сұраныс бойынша опцион - опцион по спросу 
сұраныс есебі - учет спроса 
сұраныс жəне ұсыныс - спрос и предложение 
сұраныс икемділігінің деңгейі - степень эластичности 
спроса 

сұраныс инфляциясы - инфляция спроса 
сұраныс көлемі - объем спроса 
сұраныс құрылымы - структура спроса 
сұраныс пен тұтыну үлгісі - модель спроса и 
потребления 

сұраныс пен ұсыныс арасындағы алшақтық - разрыв 
между спросом и предложением 

сұраныс пен ұсыныс арқылы анықталатын 
құбылмалы бағам - плавающий курс, определяемый 
спросом и предложением 

сұраныс пен ұсыныс заңы - закон спроса и 
предложения 

сұраныс пен ұсыныс теориясы - теория спроса и 
предложения 

сұраныс пен ұсыныс үлгісі - модель спроса и 
предложения 

сұраныс пен ұсынысты теңестіру - уравновешивание 
спроса и предложения 

сұраныс пен ұсынысты экономикалық реттеу - 
экономическое регулирование спроса и предложения 

сұраныс пен ұсыныстың арасалмағы - соотношение 
спроса и предложения 

сұраныс пен ұсыныстың бейімделгіштігі - 
эластичность спроса и предложения 

сұраныс пен ұсыныстың жай-күйі - состояние спроса 
и предложения 

сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі - равенство 
спроса и предложения 

сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдік бағасы - цена 
равновесия спроса и предложения 

сұраныс ұсыныстан асып түсетін нарық - рынок с 
превышением спроса над предложением 

сұраныс үлгісі - модель спроса 
сұраныс факторы - фактор спроса 
сұраныстар мен ұсыныстар кестесі - таблица спроса и 
предложений 

сұраныстың ауытқуының есесін толтыруға арналған 
қор - запас для компенсации колебаний спроса 

сұранысты анықтау - определение спроса 
сұранысты бағалау - оценка спроса 

сұранысты басқару - управление спросом 
сұранысты болжау - прогноз спроса, прогнозирование 
спроса

сұранысты бөлу - распределение спроса 
сұранысты зерделеу - изучение спроса 
сұранысты зерделеу негізінде баға белгілеу - 
установление цен на основе изучения спроса 

сұранысты зерттеу үшін сатып алушылардың пікірін 
сұрау - опрос покупателей с целью изучения их спроса 

сұранысты қалыптастыру - формирование спроса 
сұранысты қанағаттандыру - удовлетворение спроса 
сұранысты қысқарту - свертывание спроса, 
сокращение спроса

сұранысты молықтыру - насыщение спроса 
сұранысты реттеу - регулирование спроса 
сұранысты статистикалық талдау - статистический 
анализ спроса 

сұранысты теңестіру - уравнение спроса 
сұранысты ұлғайту - расширение спроса 
сұранысты шектеу - ограничение спросовые 
сұранысты ынталандыру - стимулирование спроса 
сұранысты ынталандыру саясаты - политика 
стимулирования спроса 

сұраныстың азаюы қатері - риск уменьшения спроса 
сұраныстың артылуы - избыток спроса 
сұраныстың ауытқуы - колебание спроса 
сұраныстың ауытқуы жағдайына арналған қор - 
запас на случай колебаний спроса 

сұраныстың баға жөнінен икемділігі - ценовая 
эластичность спроса 

сұраныстың баға жөнінен икемділігі - эластичность 
спроса по ценам 

сұраныстың бағаға тəуелділігіне қарай 
бейімделгіштігі - эластичность спроса в зависимости 
от цены 

сұраныстың бəсеңдеуі - ослабление спроса 
сұраныстың жалпы көлемі - общий объем спроса 
сұраныстың жандануы - оживление спроса 
сұраныстың жеткіліксіздігі - недостаточность спроса 
сұраныстың жетіспеушілігі - недостаток спроса 
сұраныстың жоқтығы - отсутствие спроса 
сұраныстың икемділігі - эластичность спроса 
сұраныстың икемділік коэффициенті - коэффициент 
эластичности спроса 

сұраныстың икемсіздігі - неэластичность спроса 
сұраныстың кəміл икемділігі - совершенная 
эластичность спроса 

сұраныстың кəміл икемсіздігі - совершенная 
неэластичность спроса 

сұраныстың көбеюі - увеличение спроса 
сұраныстың құлдырауы - спад спроса 
сұраныстың маусымдық құлдырауы - сезонный спад 
спроса- 

сұраныстың молығу межелі - точка насыщения спроса 
сұраныстың өзгергіштігі - изменчивость спроса 
сұраныстың өсуі - рост спроса 
сұраныстың пайда болуына қарай - по мере появления 
спроса 
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сұраныстың табыс жөнінен икемділігі - эластичность 
спроса по доходу

сұраныстың тауарлық құрылымы - товарная 
структура спроса 

сұраныстың тоғыспалы икемділігі - перекрестная 
эластичность спроса 

сұраныстың төмен деңгейі - низкий уровень спроса 
сұраныстың төмендеуі - понижение спроса, снижение 
спроса

сұраныстың ұсыныстан асып түсуі - превышение 
спроса над предложением 

сұранысы көп тауар - товар, пользующийся большим 
спросом 

сұрату, сұрау, сұрау салу; сауалдама, пікіртерім; 
жауап алу - запрос, запрашивать; опрос

сұрау салу бойынша - по запросу 
сұрау салу құқығы - право подавать запрос 
сұраулы хат, талап етілмелі хат - письмо до 
востребования

сұраунама, сауалнама - вопросник
сұрауы жоқ жүк - невостребованный груз
сұрқай нарық - рынок серый 
сұрқиялар, сұрқия топ - клика 
сұрып - сорт
сұрыпталуға тиіс пошта пакеті - постпакет к 
сортировке

сұрыпталым, түрлер жинағы - ассортимент
сұрыптау - браковка
сұрыптау - сортировать, сортировка, отсортировать 
сұрыптау кəсіпорны - сортировочное предприятие
сұрыптау кестесі - сортировочная таблица
сұрыптау машинасының ырғақсыз жұмысы, 
сұрыптау машинасы жұмысының ырғақсыздығы - 
аритмичная работа сортировочной машины

сұрыптау машинасының ілеспе жұмысы - синхронная 
работа сортировочной машины

сұрыптау телімі - участок сортировки
сұрыптау шкафының торкөзі - клетка сортировочного 
шкафа

сұрыптаушы - сортировщик
сұрыптаушы, іріктеуші - браковщик
сұрыптауыш машина - сортировочная машина
сұрыптауыш машинадағы оператордың жұмыс орны 

- рабочее место оператора на сортировочной машине
сұрыптауыш машинаның бөлу механизмі - 
распределительный механизм сортировочной машины

сұхбат - интервью 
сұхбат беру - давать интервью 
сүбелі - весомый 
сүзгі - фильтр
сүзгі қағаз - бумага фильтровальная
сүзгіден өткізу, сүзу - фильтрация
сүзгілі-желдеткіш құрылғы - фильтро-вентиляционная 
установка

сүйінші дана - экземпляр сигнальный 
сүмбі - шпиль
сүр ақша, жатып қалған ақша - деньги залежалые 
сүргіш - сургуч 

сүргіш басатын мөр - сургучная печать 
сүргіш мөр - сургучная печать 
сүргіш сауыты - сургучница
сүргішті - сургучный 
сүргішті мөр - печать сургучная
сүрлеумен жүру, ілесіп отыру, дағдылы ізбен жүру - 
следование в фарватере 

схолия - схолия 
съезд, бас қосу, жиын - съезд 
сыбағалы салық, үлестемелі салық - налог 
квотативный 

сыбағалы шығыс - удельный расход 
сыбайлас, əрекеттес - приспешник, сообщник
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ымырасыз күрес - 
непримиримая борьба с коррупцией

сыбайластық - мафия 
сыбайластық, жең ұшынан жалғасушылық - порука 
круговая 

сығымдалған қаржы есебі, жинақы қаржы есебі - 
сжатый финансовый отчет 

сығымдалған теңгерім - сжатый баланс 
сызба - чертеж
сызу жабдықтары - приборы чертежные 
сызық; желі, бағыт, сара жол - линия 
сызықтау - линовка 
сызықты жіктеу - классификация линейная 
сызықтық бағдарламалау теориясы - теория 
линейного программирования 

сызықша - дефис 
сызықшалы код - штриховой код 
сызықшалы код түсіру - нанесение штрихового кода 
сызықшалы коды бар заттаңба - этикетка со 
штриховым кодом 

сызықшалы түпнұсқа - оригинал штриховый
сызып тасталған чек - чек перечеркнутый 
сый құжат - документ дарственный 
сый тартушы - даритель
сыйақы - вознаграждение
сыйақы алуға құқық - право на вознаграждение 
сыйақы атқарымы - функция вознаграждения 
сыйақы мөлшерлемесі - ставка вознагреждения 
сыйақы мөлшерлемесін төмендету - снижение ставки 
вознаграждения 

сыйақы мөлшері - размер вознаграждения 
сыйақы мөлшерін белгілеу - установка размера 
вознаграждения, установление размера 
вознаграждения

сыйақы мөлшерін қысқарту - сокращение размера 
вознаграждения 

сыйақы мөлшерін нақтылау - уточнение размера 
вознаграждения 

сыйақы сомасы - сумма вознаграждения 
сыйақы төлеу - выплата вознаграждения, уплата 
вознаграждения

сыйақы төлеу тəртібі - порядок вознаграждения 
сыйақы түрінде - в виде вознаграждения 
сыйақы ұсыну - предложение вознаграждения 
сыйақы үшін - за вознаграждение 
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сыйақы шамасы - величина вознаграждения 
сыйақының құбылмалы мөлшерлемесі, құбылмалы 
сыйақы мөлшерлемесі - плавающая ставка 
вознаграждения 

сыйға беру, сыйға тарту - дарение
сыйға табыстау - передача в дар 
сыйға тарту жазбасы - запись дарственная 
сыйға тарту чегі - чек дарственный 
сыйға тарту шарты - договор дарения
сыйға тартуға салынатын баж - пошлина на дарение 
сыйға тартуға салынатын салық - налог на дарения 
сыйға тартуды шектеу - ограничение дарения 
сыйға тартылған чек - чек подарочный 
сыйжазба - надпись дарственная
сыйқұжат бойынша - по дарственной 
сыйлық, тарту - подарок, презент
сыйлық қағаз (сыйға тартылған зат туралы құжат) - 
дарственная запись 

сыйлық ретінде алынған чек - чек, полученный в 
подарок 

сыйлықақы, сыйлық, сияпат, зияпат - премия 
сыйлықақы беру - выдача премии, премирование
сыйлықақы беру қоры - фонд премирования 
сыйлықақы есептеу, сыйлықақы есебі - расчет премии 
сыйлықақы жүйесі - система премиальная 
сыйлықақы қоржыны - портфель премий 
сыйлықақы қоры - депо премий, премиальный фонд
сыйлықақы мен залал қоржыны - портфель премий и 
убытков 

сыйлықақы мөлшері - размер премии 
сыйлықақы сақтық қоры - резерв премии 
сыйлықақы төлеміндегі мəулеттік төлеу, сыйлық 
ақы төлеміндегі мұрсатана - рассрочка в платеже 
премии 

сыйлықақы төлеу - выплата премии, плата 
премиальная, уплата премии

сыйлықақы төлеу туралы ескерту - напоминание о 
выплате премии 

сыйлықақыдан бас тарту - отказ от премии 
сыйлықақылы, сыйлықақысымен - с премией 
сыйлықақылы акциялар - премиальные акции 
сыйлықақылы аудит - премиальный аудит 
сыйлықақылы бағалы қағаздар - ценные бумаги с 
премией 

сыйлықақылы валюта - премиальная валюта 
сыйлықақылы жай мəміле - простая сделка с премией 
сыйлықақылы карточка - премиальная карточка 
сыйлықақылы купондар - премиальные купоны 
сыйлықақылы күрделі мəміле - сложная сделка с 
премией 

сыйлықақылы лотереялық облигация - премиальная 
лотерейная облигация 

сыйлықақылы мəміле - сделка премиальная, сделка с 
премией

сыйлықақылы облигация - облигация премиальная, 
облигация с премией

сыйлықақылы пайыздық мөлшерлеме - премиальная 
процентная ставка 

сыйлықақылы салым - премиальный вклад 
сыйлықақылы сату - продажа с премией 
сыйлықақылы табыс - премиальный доход 
сыйлықақылы үстеме - премиальная надбавка 
сыйлықақылы чек - премиальный чек 
“сыйлықақылы шапқыншылық” - “набег 
премиальный” 

сыйлықақылы шот - премиальный счет 
сыйлықақылық сыйақы - вознаграждение премиальное 
сыйлықақылық үстеме - надбавка премиальная 
сыйлықақыны есептеу - вычисление премии 
сыйлықақыны қайтару - возврат премии 
сый-сияпат, сыйға тарту, сыйлық - дар 
сый-сияпат салығы, сыйға тартудан алынатын 
салық - налог с дарений 

сыйымды нарық - емкий рынок 
сыйымдылық - вместимость
сыйымсыз - несовместимый 
сыйымсыздық - несовместимость 
сыйысымдылық, қоса атқарылушылық, қызметті 
қоса атқару - совместимость 

сылбыр (нарық туралы) - вялый 
сылбыр сұраныс - вялый спрос 
сылбырлық - вялость 
сылтау, себеп - повод 
сылтық валюта - хромающая валюта 
сын - критика
сынажазу - клинопись
сынақ, сынау - испытание
сынақ кезеңі - испытательный период 
сынақ кітапшасы - книжка зачетная
сынақ мерзімі - испытательный срок 
сынақтама кезеңі - тестовый период 
сынақтама - тест 
сынақтама-жөнелтімдер - отправления-тест 
сынақтамалау, тестілеу - тестирование
сынақтан өтпеген бағалы қағаздар шығару - 
неиспытанный выпуск ценных бумаг 

сыналмаған шығарылым, сынақтан өтпеген 
шығарылым - неиспытанный выпуск 

сынама - проба 
сынама бюллетень - пробный бюллетень
сынама даналар - пробные экземпляры 
сынама мəнет салатын жəшік (мəнет сарайында) - 
ящик для пробной монеты 

сынама тексеру - проверка пробная 
сынамақ, сынақтама - тест 
сынамалы - пробный 
сынамалы зерттеу - обследование пробное 
сынамалық қадағалау - пробирный надзор 
сынамалық таңба - пробирное клеймо 
сынамалық теңгерім - пробный баланс 
сынаманы айқындау - определение пробы 
сынамасы белгіленген, белгіленген сынамадағы 

(күміс туралы) - установленной пробы 
сынамшылдық - критиканство 
сынау мерзімі - срок испытательпый 
сынғыш сəлемдеме, осал сəлемдеме - хрупкая посылка
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сындарлы - конструктивный
сындарлы келіссөз - переговоры конструктивные 
сындарлы талқылау - обсуждение конструктивное 
сыни бағалау - оценка критическая 
сынтас, ескерткіш тақта - мемориальная доска
сыныптамалық ескертпе, жіктелімдік ескертпе - 
оговорка классификационная 

сыныптамалық куəлік - свидетельство 
классификационное 

сыныптау жүйесі - система классификации 
сыныпты жоғарылату - повышение класса
сыныптық жəне тауарлық тарифтер прейскуранты - 
прейскурант классных и товарных тарифов 

сыныптық тариф - тариф классный 
сыныптық тарифтер прейскуранты - прейскурант 
классных тарифов 

сыныптылық, таптастық - классность
сыңғырлақ шақа, сыңғырлақ тиын, сыңғырлақ 
мəнет - монета звонкая 

сыпайы, əдепті - деликатный
сыпайы сылтау - благовидный предлог 
сыпайылық - корректность 
сырғымалы баға - скользящая цена 
сырғымалы баға туралы ескертпе - клаузула о 
скользящих ценах, оговорка о скользящих ценах

сырғымалы байластырма - ползущая привязка 
сырғымалы бара-барлық - скользящий паритет 
сырғымалы бюджет - скользящий бюджет 
сырғымалы есеп, сырғымалы есеп айырысу - 
скользящий расчет 

сырғымалы жалақы туралы ескертпе - оговорка о 
скользящей заработной плате 

сырғымалы жоспарлау қағидаты - принцип 
скользящего планирования 

сырғымалы жұтылу - ползущее поглощение 
сырғымалы инфляция - ползущая инфляция 
сырғымалы келісімшарт бағасы - скользящая 
контрактная цена 

сырғымалы кесте - скользящий график 
сырғымалы күнтізбелік жоспар - скользящий 
календарный план 

сырғымалы қолдау - ползущая поддержка 
сырғымалы норматив, өзгермелі норматив - 
скользящий норматив 

сырғымалы орташа көрсеткіш - скользящий средний 
показатель 

сырғымалы тариф - тариф скользящий 
сырғымалы тепе-теңдік - паритет скользящий 
сырғымалы шəкіл - скользящая шкала 
“сырғымалы шəкіл” шарттары - условия “скользящей 
шкалы” 

сырғытпа жауап - отписка
сырқаттанған жағдайға байланысты сақтандыру - 
страхование на случай болезни 

сырқаттық бойынша еңбек етуге уақытша жарамсыз 
болған жағдайға байланысты сақтандыру - стра-
хование на случай временной нетрудоспособности по 
болезни 

сырқаттық қағазы, сырқаттықты куəландыру 
қағазы, сырқаттама - больничный лист 

сырт баға, жат баға - несобственная цена 
сыртқы борыштың мерзімін кейінге қалдыру - 
отсрочка внешнего долга 

сыртқы - внешний
сыртқы (ішкі) іс-əрекет актілері - акты внешнего 

(внутреннего) действия
сыртқы айырбасталымдылық - внешняя 
конвертируемость 

сыртқы аудитор - внешний аудитор 
сыртқы аудитордың қорытындысы - заключение 
внешнего аудитора 

сыртқы белгілер - внешние признаки
сыртқы берешек - внешняя задолженность 
сыртқы берешек дағдарысы - кризис внешней 
задолженности 

сыртқы берешек қалдығы - остаток внешней 
задолженности, сальдо внешней задолженности

сыртқы берешек проблемасы - проблема внешней 
задолженности 

сыртқы берешекті қайта ұйымдастыру - 
реорганизация внешней задолженности 

сыртқы бетке белгі соғу - отмечать на обороте 
сыртқы беті - оборотная сторона 
сыртқы борыш бойынша міндеттемелерді сату - 
продажа обязательств по внешнему долгу 

сыртқы борышқа қызмет көрсету - обслуживание 
внешнего долга 

сыртқы борышты жаңғырту - конверсия внешнего 
долга 

сыртқы борышты қайта қаржыландыру - 
рефинансирование внешнего долга 

сыртқы борышты қайта құрылымдау, 
сыртқы борыштың құрылымын өзгерту - 
реструктурирование внешнего долга 

сыртқы борышты өтеу - погашение внешнего долга 
сыртқы борышты төлеу - уплата внешнего долга 
сыртқы борышты шоғырландыру - консолидация 
внешнего долга 

сыртқы борыштың таза сомасы - чистая сумма 
внешнего долга 

сыртқы борыштың экспорттың көлеміне қатынасы - 
отношение внешнего долга к объему экспорта 

сыртқы бюджеттік бақылау - внешний бюджетный 
контроль 

сыртқы демеуші - спонсор внешний 
сыртқы есеп айырысу бойынша төлем теңгерімі - 
платежный баланс по внешним расчетам 

сыртқы есеп айырысу шоты - счет по внешним 
расчетам 

сыртқы инвестиция - внешние инвестиции 
сыртқы капиталдың құйылуы - вливание внешнего 
капитала 

сыртқы көзден қаржыландырылатын - 
финансируемый из внешнего источника 

сыртқы көздер есебінен қаржыландыру - 
финансирование за счет внешних источников 
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сыртқы кредит - внешний кредит 
сыртқы кредиттік бағалау мекемелері - учреждения 
внешних кредитных оценок 

сыртқы күрделі қаржы берешегі - внешняя 
капитальная задолженность 

сыртқы қаржыландыру - внешнее финансирование 
сыртқы қарыз - заем внешний 
сыртқы қарыз бойынша пайыз төлеу - выплата 
процентов по внешним займам 

сыртқы қарыз облигациясы - облигация внешнего 
займа 

сыртқы қарыздар бойынша берешегін өтеу - 
погашение задолженности по внешним займам 

сыртқы қарызды қайта ұйымдастыру - реорганизация 
внешнего долга 

сыртқы қарызды шоғырландыру - консолидация 
внешнего займа 

сыртқы мемлекеттік борыштар - внешние 
государственные долги 

сыртқы міндеттемелер - внешние обязательства 
сыртқы нарық - рынок внешний 
сыртқы нарыққа жіберу шарттары - условия доступа 
на внешний рынок 

сыртқы операциялар бойынша есеп айырысу - 
расчеты по внешним операциям 

сыртқы операциялар бойынша пассив - пассив по 
внешним операциям 

сыртқы сауда - торговля внешняя 
сыртқы сауда айналымы - внешнеторговый оборот
сыртқы сауда бағасы - цена внешней торговли 

(внешнеторговая) 
сыртқы сауда байланыстары - связи внешнеторговые 
Сыртқы сауда банкінің жарғысы - устав 
Внешторгбанка 

сыртқы сауда кредиті - кредит внешнеторговый 
сыртқы сауда құрылымы - структура внешней 
торговли (внешнеторговая) 

сыртқы сауда операциялары бойынша ағымдағы 
шоттың сальдосы - сальдо текущего счета по 
внешнеторговым операциям 

сыртқы сауда операцияларының ағымдағы шоты - 
текущий счет внешнеторговых операций 

сыртқы сауда пұрсаттылықтары - преференции 
внешнеторговые 

сыртқы сауда сальдосы - сальдо внешней торговли / 
внешнеторговое сальдо 

сыртқы сауда саясаты - внешнеторговая политика
сыртқы сауда үшін банктегі есеп-қисап - отчетность в 
банке для внешней торговли 

сыртқы сауда фирмасы - фирма внешнеторговая 
сыртқы сауда шарты - внешнеторговый договор 
сыртқы сауданы қаржыландыру - финансирование 
внешней торговли 

сыртқы сауданың бірыңғай тауар атаулығы - единая 
товарная номенклатура внешней торговли

сыртқы сауданың сауда теңгерімі - торговый баланс 
внешней торговли 

сыртқы сауданың төлем теңгерімі - платежный баланс 
внешней торговли 

сыртқы саясат - политика внешняя
сыртқы сұраныс - спрос внешний 
сыртқы тарап - сторона внешняя 
сыртқы тəуелсіздік - независимость внешняя 
сыртқы төлем - внешний платеж 
сыртқы төлемдер - внешние платежи 
сыртқы шот - счет внешний 
сыртқы экономикалық əлеует - потенциал 
внешнеэкономический 

сыртқы экономикалық байланыстар - связи 
внешнеэкономические 

сыртқы экономикалық байланыстар жүйесін қайта 
құру - перестройка системы внешнеэкономических 
связей 

сыртқы экономикалық байланыстарды басқару - 
управление внешнеэкономическими связями 

сыртқы экономикалық делдалдық операциялар - 
посреднические внешнеэкономические операции 

сыртқы экономикалық қарым-қатынасты ұлғайту - 
расширение внешнеэкономических отношений 

сыртқы экономикалық қатынастар - сношения 
внешнеэкономические 

сыртқы экономикалық қызмет - внешнеэкономическая 
деятельность 

сыртқы экономикалық қызметтен түскен түсім - 
поступление от внешнеэкономической деятельности 

сыртқы экономикалық қызметті басқару - управление 
внешнеэкономической деятельностью 

сыртқы экономикалық қызметті ынталандыру - 
стимулирование внешнеэкономической деятельности 

сыртқы экономикалық қызметтің тауар 
номенклатурасы - товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 

сыртқы экономикалық операциялар бойынша 
экспорт пен импортқа салынатын салық - налог 
на экспорт и импорт по внешнеэкономическим  
операциям 

сыртқы экономикалық операциялар туралы 
есептеме - отчет о внешнеэкономических операциях 

сыртқы экономикалық реттеудің бейтарифтік 
шаралары - нетарифные меры внешнеэкономического 
регулирования 

сырттай басқару - внешнее управление 
сырттан тартылған капитал, тартылынды капитал - 
капитал привлеченный 

сырттан тартылған қаражат, тартылынды қаражат - 
средства привлеченные 

сырттан тартылған қорлардың көбеюі - увеличение 
привлеченных фондов 

сыртэкономбанк - внешэкономбанк
“сыры ашылмаған” принципал - принципал 

“нераскрытый” 
сияпат, сыйлау, құрмет (құрмет көрсету, сыйлық беру, 
тарту сыйлау) - почесть, подношение 

“сіздің ақпаратыңыз үшін” - “для вашей информации” 
сіздің қаперіңізге - для вашего сведения 
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сіздің пайдаңыздағы қалдық - остаток в вашу пользу 
сілкініс, есеңгіреу - потрясение
сілкініс; бұзып өту - прорыв 
сілтеме жасау құқығынан айыру - лишение права 
ссылаться 

сілтеме үшін нөмір - номер для ссылок 
сілтеме, сілтеу, меңзеу - сноска, ссылка

сіңірген еңбегі үшін сыйлықақы - премия за заслуги 
сіңірген еңбегіне қарай - по заслугам 
сіңірген еңбек - заслуга 
сіңіру - пропитка
сэтлемент - сэтлемент 
сюжет, арқау, желі - сюжет
сюрвейер - сертификат сюрвейера 

Т 

Т шот - счет Т 
табалдырық, төменгі шек - порог 
табанды талап - настоятелное требование 
табандылық - непоколебимость, упорство
табиғат - природа
табиғат корғау шаралары - меры природоохранные 
табиғат қорғау шығыны - природоохранные затраты 
табиғат қорғау іс-шаралары - природоохранные 
мероприятия 

табиғат ресурстарын пайдаланғаны үшін алынған 
түсім - поступление за использование природных 
ресурсов 

табиғатты қорғау туралы заңнама - законодательство 
об охране природы 

табиғатты пайдалану - природопользование 
табиғатты ұтымды пайдалану - природопользование 
рациональное 

табиғаттың сақтаулы қорларын пайдалануға салық 
салу - налогообложение использования природных 
ресурсов 

табиғи - натура 
табиғи артықшылық - преимущество естественное 
табиғи асыл тастар - драгоценные природные камни 
табиғи баға - естественная цена 
табиғи болмыс - натуральный 
табиғи жағдайда қағаз ақша жинау - тезаврирование 
естественное 

табиғи жағдайлар - природные условия 
табиғи жұмыссыздық деңгейі - естественный уровень 
безработицы

табиғи кему - естественная убыль
табиғи көрсеткіштер, заттай көрсеткіштер - 
показатели натуральные 

табиғи қажеттілік - физическая потребность 
табиғи қаржыландыру - естественное финансирование 
табиғи монополия - естественная монополия
табиғи өсу, табиғи өсім - прирост естественный 
табиғи пайыз нормасы - естественная норма процента 
табиғи пайыздық мөлшерлеме - естественная 
процентная ставка 

табиғи ресурстар - природные ресурсы 
табиғи тозу - физический износ 
табиғи экономикалық ресурстар - природные 
экономические ресурсы 

табу аймағы, табылым аймағы - зона обнаружения
табуляграмма - табуляграмма 
табулятор - табулятор 

табылмаған іс - дело необнаруженное
табыну, табынушылық - культ
табыс ауытқымасы - кривая дохода 
табыс əкелетін (облигациялар туралы) - приносящий 
доход 

табыс əкелетін актив - актив, приносящий доход 
табыс əкелмейтін - не приносящий дохода 
табыс беру қабілеті - способность давать доход 
табыс деңгейі - уровень дохода 
табыс деңгейі жоғары облигация - облигация с 
высоким уровнем дохода 

табыс деңгейін қолдау - поддержание уровня доходов 
табыс ету, беру; таныстыру; түсінік; өкілі болу - 
представление 

табыс ету уақыты - время вручения 
табыс етілгені туралы хабарлама - уведомление о 
вручении

табыс етілгені хабарланатын болып жөнелтілсін - 
отправить с уведомлением

табыс келтіру - принесение дохода 
табыс кепілімен берілетін кредит - кредит под доход 
табыс көзі - источник дохода 
табыс көзінен алынатын салық - налог, взимаемый у 
источника 

табыс көзінен салық өндіріп алу - взыскание налога у 
источника 

табыс қалыптамасы - матрица доходов 
табыс құрылымы, кіріс құрылымы - структура 
доходов 

табыс мағлұмдамасы - декларация доходов 
табыс мөлшерлемесі - ставка дохода 
табыс мөлшері - размер дохода, норма дохода 
табыс мультипликаторы - мультипликатор дохода 
табыс нормасы - процентная норма дохода 
табыс нормативі, кіріс нормативі - норматив доходов 
табыс өсімінің тұтынылатын үлесі - потребляемая 
доля прироста дохода 

табыс пен шығын шоты, кіріс пен шығын шоты - 
счет доходов и затрат 

табыс пен шығынды есептеу əдісі - метод учета 
доходов и затрат 

табыс салығы - подоходный налог 
табыс салығы бойынша ағымдағы төлемдер - 
текущие платежи по подоходному налогу 

табыс салығы кестесі - таблица подоходного налога 
табыс салығы мөлшерлемелерінің шəкілі - шкала 
ставок подоходного налога 
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табыс салығы мөлшерлемелерінің шəкілі - шкала 
ставок подоходного налога 

табыс салығы туралы мағлұмдама - декларация о 
подоходном налоге 

табыс салығын анықтау - определение подоходного 
налога 

табыс салығынан шегерім - скидка с подоходного 
налога 

табыс серпіні, кіріс серпіні - динамика доходов 
табыс сомасы - сумма дохода 
табыс табу - извлечение дохода 
табыс табуға қабілеттілік - способность зарабатывать 
табыс төлемі көзінен салық ұстау - удержание налога у 
источника выплаты дохода 

табыс туралы есептеме, кіріс туралы есептеме - отчет 
о доходах 

табыс туралы мағлұмдама, кіріс туралы мағлұмдама 
- декларация о доходах 

табыс шоттары, кіріс шоттары - доходные счета 
табыс шоты, кіріс шоты - счет доходов 
табыс шығасысын сақтандыру - страхование потери 
дохода 

табыс, жұмысақы; табыс, кіріс; табыс, табыстық - 
заработок; доход; подоходный

табыс, сəттілік - успех 
табысқа жету мүмкіңдіктері - шансы на успех 
табысқа жету мүмкіңдіктері - шансы на успех 
табысқа жету факторы - фактор успеха 
табысқа жету ықтималдығы - вероятность успеха 
табысқа кепілдік беру - гарантирование дохода 
табысқа қол жеткізу қағидаты - принцип достижения 
успеха 

табысқа құқық - право на доход 
табысқа салық салу - обложение дохода 
табысқа салынатын салық, кіріске салынатын салық 

- налог на доход 
табыспен байланысқан - связанный с доходом 
табыстағы айырма - разница в доходах 
табыстағы айырмашылық - различие в доходах 
табыстағы жинақ ақша үлесі - доля сбережений в 
доходе 

табыстағы жинақ ақшаның шекті үлесі - предельная 
доля сбережений в доходе 

табысталатын аккредитив - передаваемый аккредитив 
табысталатын, берілетін - передаваемый 
табысталатын ақша құжаты - передаваемый денежный 
документ 

табысталатын қысқа мерзімді ақшалай міндеттеме - 
передаваемое краткосрочное денежное обязательство

табысталатын салымдық сертификат - передаваемый 
вкладной сертификат 

табысталатын соло-вексель - передаваемый соло-
вексель 

табысталатындық - передаваемость 
табысталған құн - переданная стоимость 
табысталмайтын борышкерлік міндеттеме - 
непередаваемое долговое обязательство 

табысталмайтын вексель - непередаваемый вексель 

табысталмайтын құжат - непередаваемый документ 
табысталмайтын чек - чек непередаваемый 
табысталмайтын, біреуге табыс етілмейтін - 
непередаваемый 

табыстама жазба - передаточная надпись 
табыстама қолхат - передаточная подпись 
табыстама өкім, табыстама өкімхат - передаточное 
распоряжение 

табыстама төлем - передаточные платежи 
табыстама тізімдеме, табыстау тізімдемесі - 
передаточная ведомость 

табыстама чек - передаточный чек
табыстаманы бекіту - утверждение передачи 
табыстан аударым - отчисления от дохода 
табыстан табысқа жету - преуспевание 
табыстан табысқа жетуші банк - преуспевающий банк 
табыстарды есептеу - расчет доходов 
табыстарды реттеу саясаты - политика регулирования 
доходов 

табыстарды теңестіру - выравнивание доходов
табыстау актісі‚ табыстама акт - передаточный акт 
табыстау жазбасы, табыстама жазба - надпись 
передаточная 

табыстау құқығы жоқ чек - чек без права передачи 
табыстау мерзімі - срок представления 
табыстау сертификаттары - сертификаты передачи 
табыстау үшін… - для передачи …
табыстау хаттамасы - протокол передачи 
табыстау, табыс ету, табыстама, беру; хабар тарату - 
вручение, передача 

табыстаушы - вручитель 
табысты акциялар - акции доходные 
табысты бөлу, табысты бөлісу - разделение дохода 
табысты бөлшектеу, табыстың ұсақталуы - дробление 
дохода 

табысты есептеу - исчисление дохода 
табысты жасыру - сокрытие дохода 
табысты индекстеу - индексация доходов 
табысты капиталдандыру - капитализация дохода
табысты капиталдандыру əдісі - метод капитализации 
дохода 

табысты кемітіп көрсету, кірісті кемітіп көрсету - 
занижение доходов 

табысты қайтару - возврат доходов 
табысты қамтамасыз ету - обеспечение дохода, 
обеспечивать доход

табысты қор, кірісті қор - фонд доходный 
табысты мағлұмдау, кірісті мағлұмдау - 
декларирование доходов 

табысты меншіктенуші - собственник доходов 
табысты нормативтік бөлу - нормативное 
распределение дохода 

табысты облигация - облигация доходная 
табысты орташалау - усреднение дохода 
табысты салық салудан жасыру - сокрытие доходов от 
налогообложения 

табысты салық салудан жасыру - утаивание доходов 
от налогообложения 
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табысты теңестіру - уравнение дохода 
табысты хабарлау - объявление прибыли 
табыстылығы көбейтілген сертификаттар - 
сертификаты с увеличенной доходностью 

табыстылық, кірістілік - доходность 
табыстылық, пайдалылық, тиімділік - рентабельность 
табыстылық ауытқымасы - кривая доходности 
табыстылық деңгейі - уровень доходности 
табыстылық индексі - индекс рентабельности 
табыстылық коэффициенті - коэффициент доходности 
табыстылық көрсеткіші - показатель доходности 
табыстылық мөлшері - норма доходности 
табыстылық негізінде - на основе доходности 
табыстылық свопы (айырбасы) - своп доходности 
табыстылық серпіні - динамика доходности 
табыстылық шəкілі - шкала доходности 
табыстылыққа жиынтық талдау - сводный анализ 
доходности 

табыстылықтағы айырма - разница в доходности 
табыстылықтағы алшақтық - разрыв в доходности 
табыстылықтағы артықшылық - преимущество в 
доходности 

табыстылықты арттыру - повышение доходности 
табыстылықты қолдау - поддержание доходности 
табыстылықтың ауытқуы - колебание доходности 
табыстылықтың дебеттік өсімі - дебетовый прирост 
доходности 

табыстылықтың кері ауытқымасы (қисығы) - 
обратная кривая доходности 

табыстылықтың төмендеуі - снижение доходности 
табыстылықтың тұрақты деңгейін сақтау - 
сохранение постоянного уровня доходности 

табыстың артуы - повышение дохода 
табыстың атқарымдық үлестірімі - функциональное 
распределение дохода 

табыстың бір бөлігін алу туралы ескертпе - оговорка о 
получении части дохода 

табыстың есептік мөлшерлемесі - учетная ставка 
дохода 

табыстың жеткіліктілігі - достаточность дохода 
табыстың жинақталатын үлесі, табыстың 
үнемделетін үлесі - сберегаемая доля дохода 

табыстың көбеюі, кірістің көбеюі - увеличение доходов 
табыстың қосымша қайнар көзі - дополнительный 
источник дохода 

табыстың нормативтік есебі - нормативный учет 
доходов 

табыстың өсуі - рост дохода 
табыстың өсуі, кірістің өсуі - рост доходов 
табыстың салық салынбайтын ең аз шамасы - 
минимум доходов, не облагаемый налогом 

табыстың төмендеуі - снижение дохода 
табыстың түзетілген мөлшері - скорректированный 
размер дохода 

табыстың шекті мөлшерін көбейту - повышение 
предельных размеров заработка 

табыстың ішкі мөлшерлемесі - внутренняя ставка 
дохода 

табысы аз азаматтар, аз қамсыздандырылған 
азаматтар - малообеспеченные граждане 

табысы аз бағалы қағаздарды сатып алу - покупка 
ценных бумаг с малым доходом 

табысы аз отбасылар, аз қамсыздандырылған 
отбасылар - малообеспеченные семьи 

табысы жоғары облигациялар - облигации с высоким 
доходом 

табысы мол операциялар - операции высокодоходные 
табысы төмен - с низким доходом 
тағайындалған баға - назначенная цена 
тағайындалған бағаны төмендетпеу - не снижать 
назначенной цены 

тағайындалған күн - назначенная дата 
тағайындалған қамқоршы - опекун назначенный 
тағайындалу, тағайындау; тағайындау, арналу; 
атқарым, арналым, мақсат, міндет міндет, бағыт - 
назначение, назначить; предназначение

тағайындау бойынша өкілдік - представительство по 
назначению 

тағайындау құқығы - право назначения 
тағдыр - судьба
тағылыққа қарсы пошта жəшігі - антивандальный 
почтовый ящик 

тағылымдама, машықтану, сынақтан өту - 
стажировка

таза - цена нетто 
таза авуарлар - нетто-авуары 
таза ағын - нетто-поток 
таза айналым - оборот чистый 
таза айналым капиталы - чистый оборотный капитал 
таза айналыс шығыны - чистые издержки обращения 
таза айырма - чистая разница 
таза аккредитив - чистый аккредитив 
таза активтер - нетто-активы 
таза активтердің құны - стоимость чистых активов 
таза ақша ағыны - чистый денежный поток 
таза ақша түсімі - чистые денежные поступления 
таза ақшалай түсім - чистая выручка 
таза ақшалай түсімдер сомасы - чистая сумма 
денежных поступлений 

таза алтын (24 каратқа сəйкес келеді) - чистое золото 
таза алтынның құрамы - содержание чистого золота 
таза баға - чистая цена 
таза баға жөніндегі мəміле - сделка по цене нетто 
таза бағасын белгілеу - назначение цен нетто 
таза банк жайғасымы - чистая банковская позиция 
таза бəсеке - чистая конкуренция 
таза бəсеке нарығы - рынок чистой конкуренции 
таза берешек - нетто-задолженность, чистая 
задолженность

таза бланк - бланк чистый 
таза бос (немесе таза қарыз) сақтық қорлары - чистые 
свободные (или чистые заемные) резервы 

таза бюджеттік несиелендіру - чистое бюджетное 
кредитование 

таза валюта түсімі, таза валюталық түсім - чистая 
валютная выручка, чистые валютные поступления
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таза вексель - чистый вексель 
таза дебиттік теңгерім - чистый дебитный баланс 
таза депозит - чистый депозит 
таза дивиденд - чистый дивиденд, нетто-дивиденд
таза дисконтталған құн - чистая дисконтированная 
стоимость 

таза жайғасым - чистая позиция, нетто-позиция
таза жалгерлік - чистая аренда 
таза жаңа жинақ ақша - чистые новые сбережения 
таза желі - нетто-линия 
таза жинақ ақша - чистые сбережения 
таза жинақ ақша мөлшерлемесі - сберега тельная 
нетто-ставка 

таза жинақ ақшаның ағылып келуі - приток чистых 
сбережений 

таза жинақ ақшаның өсімі - прирост чистых 
сбережений 

таза жинақ ақшаның түсімдері - поступления чистых 
сбережений 

таза жолақ - чистая полоска 
таза жұмыс уақыты - чистое рабочее время 
таза залал, нақтылы залал - чистый убыток 
таза импорт - чистый импорт 
таза импортшы - чистый импортер 
таза инвестиция - чистые инвестиции 
таза инвестициялар сомасы - сумма чистых инвестиций 
таза инвестициялық табыс - чистый инвестиционный 
доход 

таза инкассо - чистое инкассо 
таза капитал - чистый капитал, нетто-капитал
таза капитал бойынша қойылатын талап - требование 
по чистому капиталу 

таза капитализм - чистый капитализм 
таза келтірінді құн - чистая приведенная стоимость 
таза көрсеткіш - нетто-показатель 
таза кредит (несие) - чистый кредит 
таза кредит желісі - чистая линия кредита 
таза кредит жүйесі - чистая кредитная система 
таза кредиттік немесе дебеттік жайғасым - чистая 
кредитовая или дебетовая позиция 

таза кредиттік сальдо - чистое кредитовое сальдо 
таза күміс - чистое серебро 
таза күрделі қаржы, таза күрделі жұмсалым - чистые 
капиталовложения 

таза кэш флоу - кэш-флоу нетто 
таза қағаз, ақ қағаз - беловая бумага 
таза қаржы активтері - чистые финансовые активы 
таза қарызгер - чистый заемщик 
таза қолжазба - рукопись беловая, беловик
таза қосылған құн - чистая добавленная стоимость 
таза құжат - документ беловой 
таза құйма алтын, таза тайтұяқ - чистое золото в 
слитках 

таза құқықтық титул - чистый правовой титул 
таза құн - чистая стоимость, нетто-стоимость
таза маржа - маржа чистая 
таза материалдық активтер - чистые материальные 
активы 

таза мəміле - чистая сделка 
таза мемлекеттік борыш - чистый государственный 
долг 

таза меншік құқығы - чистое право собственности 
таза молшылық (артылғаны) - чистый избыток 
таза монополия - чистая монополия 
таза монопсония - чистая монопсония 
таза мөлшерлеме - нетто-ставка 
таза мүлік - чистое имущество 
таза несие - нетто-ссуды 
таза несие беруші - чистый ссудодатель 
таза несиегер - чистый кредитор 
таза несиелендіру - чистое кредитование 
таза нетто-активтер - чистые нетто-активы 
таза облигациялық борыш - чистый облигационный 
долг 

таза ойын - чистая игра 
таза операциялық ақша ағыны - чистый 
операционный денежный поток, нетто-операционный 
денежный поток

таза операциялық пайда - чистая операционная 
прибыль 

таза опцион - чистый опцион 
таза өзара қарыз алу - чистое заимствование 
таза өзара қарыз сақтық қорлары - чистые 
заимствованные резервы 

таза өзгеріс, таза өзгеру - чистое изменение 
таза өнім - чистый продукт 
таза өтемпаз қорлар - чистые ликвидные фонды 
таза өткізу құны - чистая стоимость реализации 
таза өтімді активтер - чистые ликвидные активы 
таза пайда - чистая прибыль, нетто-прибыль
таза пайда коэффициенті - коэффициент чистой 
прибыли 

таза пайда маржасы - маржа чистой прибыли 
таза пайдалылық - чистая прибыльность 
таза пайданың акция бағасына қатынасы - 
отношение чистой прибыли к цене акции 

таза пайданың болжалды мөлшері - ожидаемая норма 
чистой прибыли 

таза пайыз - процент нетто, процент чистый, нетто-
процент

таза пайыз - чистый процент 
таза пайыз құны - чистая стоимость процента 
таза пайыз төлемі - платежи нетто-процентов 
таза пайыздық маржа - процентная чистая маржа 
таза пайыздық табыс - чистый процентный доход 
таза салмақ - вес нетто
таза салықтар - чистые налоги 
таза сату - чистые продажи 
таза сатылым - нетто-продажи 
таза сатып алу қабілеті - чистая покупательная 
способность 

таза сатып алынған заттар - чистые покупки 
таза сома - чистая сумма 
таза сыйлықақы - нетто-премия 
таза табыс - доход нетто, нетто-доход
таза табыс - чистый доход 
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таза табыс мөлшері - норма чистого дохода 
таза табыс мультипликаторы - мультипликатор 
чистого дохода 

таза тəуекелдік - чистый риск 
таза теңгерім - нетто-баланс 
таза теңгерімдік құн - чистая балансовая стоимость 
таза төлем - чистый платеж, платеж нетто
таза трансферттік төлемдер - чистые трансфертные 
платежи 

таза тратта - чистая тратта 
таза түсім ақша - выручка чистая 
таза тіркелген активтер - нетто-фиксированные активы 
таза ұзақ мерзімді берешек - чистая долгосрочная 
задолженность 

таза ұлттық өнім - чистый национальный продукт 
таза ұстап қалу - нетто-удержание 
таза хеджерлеу - чистое хеджирование 
таза шығасы - чистая потеря 
таза экономикалық əл-ауқат - чистое экономическое 
благосостояние 

таза экономикалық пайда - чистая экономическая 
прибыль 

таза экономикалық рента - чистая экономическая 
рента 

таза экономикалық теория - чистая экономическая 
теория 

таза экспорт - чистый экспорт 
таза экспортшы - чистый экспортер 
тазалық стандарты - стандарт чистоты 
“тазарту”, “тазартым”, “тазарту” - “очищать”, 

“очистка”
тазартылатын шот - очищаемый счет 
тазартылма шот - счет очищаемый 
тазартылмаған құйма (тайтұяқ) - неочищенный слиток 
тайминг - тайминг 
таймрайт - таймрайт 
тайталас, егес - конфронтация, противоборство
такса бойынша - по таксе 
такса бойынша сату - продажа по таксе 
такса, кесімді баға, бағалама. бағалық - такса 
таксаланбаған - нетаксированный 
таксалау, бағалау, баға кесу, баға қою, мөлшерлеу - 
таксация, таксировка

таксалаушы, баға кесуші, бағалаушы - таксатор 
таксалық көрсеткіш - таксационный показатель 
таксаны кері қайтарып алу, бағалықты кері 
қайтарып алу - обратное получение такс 

тактика - тактика 
тактикалық - тактические решения 
тактикалық жоспарлау - планирование тактическое 
тактикалық мақсат - тактическая цель 
тактикалық ойын - игра тактическая 
тактикалық-арнаулы жаттығулар - тактико-
специальные учения

тақта - плита
тақырып, атау - заглавие, заголовок; тема
тақырыптама - тематика
тақырыптау, бас тақырыбын жазу - озаглавить 

тақырыпты талқылау -  обсуждение темы 
тақырыптық анықтама - справка тематическая 
тақырыптық əзірлеме - разработка тематическая
тақырыптық жөнсілтер -  путеводитель тематический 
тақырыптық картотека - картотека тематическая
тақырыптық карточка - карточка тематическая
тақырыптық каталог - тематический каталог 
тақырыптық мұрағаттық каталог - архивный 
тематический каталог

тақырыптық оқу жоспары - план учетно-тематический 
тақырыптық сұраным - запрос тематический
тақырыптық тексеру - тематическая проверка 
тақырыптық тексеріс - проверка тематическая 
тақырыптық филателия - тематическая филателия
тақырыптық шолу - обзор тематический
тақырыптық-хронологиялық принцип - принцип 
тематико-хронологический

тақырыптық-экспозициялық жоспар - план тематико-
экспозиционный 

тақырыпша - подзаголовок
талап; талап, ынта - требование; усердие
талап арыз беру - подача искового заявления 
талап бойынша төлеу - платить по требованию 
талап ететін - требовательный 
талап ететін құжат - требовательный документ 
талап еткенде төлем арқылы - платежом по 
требованию 

талап ету - востребование 
талап ету, қажет ету - требовать
талап ету бойынша - по требованию 
талап ету бойынша алу - изъятие по требованию 
талап ету бойынша жеткізілім - поставка по 
требованию 

талап ету бойынша қайтарылатын қарыз - заем по 
требованию 

талап ету бойынша қолма-қол ақшамен төлеу - 
платить наличными по требованию 

талап ету бойынша қызмет көрсету - обслуживание по 
требованию 

талап ету бойынша өтелетін депозит - депозит, 
погашаемый по требованию 

талап ету бойынша төлем - платеж по требованию 
талап ету бойынша төленетін салым - вклад, 
выплачиваемый по требованию 

талап ету бойынша төлеу - платить по востребованию 
талап ету күні - дата предъявления иска 
талап ету құқығы, қуыным құқығы - право 
требования; право иска

талап ету құқығын қайта табыстау - переуступка 
права требования 

талап ету құқығынан шегіну шарты - договор уступки 
права требования 

талап ету құқығының көшуі - переход права требования 
талап ету сертификаты - сертификат требования 
талап етуге артықшылықты құқығы бар облигация - 
облигация с преимущественным правом требования 

талап етуге кеңшілік жасау нысаны - форма уступки 
требования 
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талап етуден бас тарту - отказ от требования 
талап етілген кредит - кредит востребованный 
талап етілген мəлімет, сұралған мəліметтер - сведения 
затребованные 

талап етілгенде өтелетін несие - ссуда с погашением до 
востребования 

талап етілетін капитал - требуемый капитал 
талап етілетін кассалық сақтық қор - требуемый 
кассовый резерв 

талап етілетін сақтық қорлар - требуемые резервы 
талап етілетін тəуекел (қатер) деңгейі - требуемый 
уровень риска 

талап етілмеген дивиденд, ізделмеген дивиденд, 
іздеусіз дивиденд - невостребованный дивиденд 

талап етілмеген дивидендтер - невостребованные 
дивиденды 

талап етілмеген қалдық - невостребованный остаток 
талап етілмеген қорлар - невостребованные фонды 
талап етілмеген мұра - наследство невостребованное 
талап етілмеген сома - сумма невостребованная 
талап етілмеді, сұралмады - не востребовано
талап етілмелі, ізденді - до востребования 
талап етілмелі ақша - деньги до востребования 
талап етілмелі банк депозиттерінің таза сомасы - 
чистая сумма банковских депозитов до востребования 

талап етілмелі депозит, ізденді депозит - депозит до 
востребования 

“талап етілмелі” жөнелтім - отправление “до 
востребования”

талап етілмелі ипотека - ипотека до востребования 
талап етілмелі қамтамасыз етілген несие - 
обеспеченная ссуда до востребования 

талап етілмелі несие - ссуда до востребования 
талап етілмелі несие бойынша жарияланған 
мөлшерлеме - объявленные ставки по онкольным 
ссудам 

талап етілмелі несие бойынша мөлшерлеме - ставка 
по кредиту до востребования 

талап етілмелі несие бойынша пайыздық 
мөлшерлеме - процентная ставка по ссудам до 
востребования 

талап етілмелі нота - нота до востребования 
талап етілмелі пайыздық табыс - процентный доход до 
востребования 

талап етілмелі салым ақша, ізделінді салым - вклад до 
востребования 

талап етілмелі салымдар шоты - счет вкладов до 
востребования 

“талап етілмелі” телеграфтық аударым - телеграфный 
перевод “до востребования”

талап етілмелі төлемдер қоры - фонд платежей до 
востребования 

талап етілмелі тратта - тратта до востребования 
талап етілмелі хат - письмо о востребовании 
талап етілмелі шот - счет до востребования 
талап қозғау - возбуждение иска 
талап қою - предъявление требования 
талап қою бағасы, қуыну бағасы - цена иска 

талап қою (қуыну) құқығын шектеу - ограничение 
права предъявлять иск 

талап қою құқығы, қуыну құқығы - право 
предъявления иска 

талап қою үшін негіздеме - основание для 
предъявления иска 

талап ұсыну - предъявление иска 
талап ұсынушы - предъявитель иска 
талапайға салу - растранжиривание 
талапкердің қолхаты - расписка истца 
талапкердің пайдасына шығарылған шешім - 
решение в пользу истца 

талаппен жүгіну - обращение с иском 
талаптан қайту, талаптан шегіну - уступка требования 
талаптар ұсыну - выдвижение требований, предложение 
условий

талаптарға сай болу - соответствие требованиям 
талаптарды біріктіру - соединение исков 
талаптарды есепке алу - зачет требований, 
произведение зачета требования

талаптарды қанағаттандыру - удовлетворение 
требований 

талаптарды қанағаттандыру меморандумы - 
меморандум удовлетворения требований 

талаптарды қанағаттандырудың кезектілігі - 
очередность удовлетворения требований 

талаптарды қатайту - ужесточение требований 
талаптарды орындау - выполнение требований 
талаптардың басымдығы - приоритет требований 
талаптардың бұзылуы - нарушение требований 
талаптардың кері қойылуы - регресс требований 
талаптардың толық айналымы - полный оборот 
требований 

талаптармен келісу - согласие с требованиями 
талапты (куынымды) қарау - рассмотрение иска 
талапты (қуынымды) даулау - оспаривание иска 
талапты (қуынымды) қанағаттандыру - 
удовлетворение иска (исковое) 

талапты елемеу - игнорирование требования 
талапты (қуынымды) кері алу - отзыв иска 
талапты қолдау - поддержка требования 
талапты қабылдамау - отклонение требования 
талапты қайта қарау - пересмотр условия 
талапты (қуынымды) қарау - рассмотр иска 
талапты мəлімдеу - заявление требования 
талапты мойындамау - непризнание требование 
талапты (қуынымды) мойындау - признание иска 
талапты орындаудан бас тарту - отказ в требовании 
талапты өтеуге арналған депозит - депозит в 
погашение требования 

талаптың вексельдік құқықтары иелерінің тізілімі - 
реестр обладателей вексельных прав требования 

талапшылдық, талап қоюшылық - требовательность 
талғамалы құқық; сайлау, сайлану құқығы - 
избирательное право 

талғамдылық, талғампаздық - изысканность
талғампаздық - взыскательность 
талғамсыздық - безвкусица; невзыскательность
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талдама, талданым, əзірлеме, əзірленім, əзірлеу, 
зерттеме, зерттелім, талдап жасау - разработка 

талдамалы əдіс - метод аналитический 
талдамалы бухгалтерлік есеп - аналитический 
бухгалтерский учет 

талдамалы есеп (пайдалаудағы) - аналитический учет 
(эксплуатационный) 

талдамалы есеп тізімдемесі - ведомость аналитического 
учета 

талдамалы есеп шоты - счет аналитического учета 
талдамалы нəтиже - аналитический результат
талдамалы шот - счет аналитический 
талдамалық үлгі - модель аналитическая 
талдампаз экономист - экономист-аналитик 
талдампаз-бухгалтер - бухгалтер-аналитик 
талдап-топтап қайта өңдеу - переработка аналитико-
синтетическая 

талдау - анализ, проанализировать
талдау жүргізу - проведение анализа 
талдау кестесі - таблица аналитическая
талдау материалы - материал аналитический
талдау міндеті, талдау атқарымы - функция 
аналитическая 

талдау хат - аналитическая записка 
талдаушы, талдампаз - аналитик 
талдаушылардың бағалауы - оценка аналитиков 
талқы - разбор
талқылау (пікір айтысу) - обсуждение, дебатировать 
талқылау тақырыбы - предмет обсуждения 
талқылау тəртібімен - в порядке обсуждения 
талқылауға қою - поставить на обсуждение 
талқылауға салу - вынесение на обсуждение 
талқылауға табыстау - передача на рассмотрение 
талон - талон 
талондардың жыртындысы - отрыв талонов 
талондық жүйе - талонная система 
талшық - волокно
талықсытпалы ем - шоковая терапия (шокотерапия) 
тамақ өнеркəсібі - промышленность пищевая
тамға - метка
тамыр соғысы - пульс
тамыр-таныстық, қолдампаздық, жең ұшынан 
жалғасушылық - протекция 

“тандем” жоспары - план “тандема” 
тантьем - тантьем 
тантьема, қосымша сыйақы - тантьема 
тану - опознание
тану, танылсын, мойындау - признавать 
танылмасын, мойындалмасын - не признавать 
таным - познание 
танымал, əйгілі, кең тараған - популярный
танымалдылық - популярность 
танымалдылық, белгілі - известность 
танымдық атқарым - функция познавательная 
таныстыру жарнамасы - реклама представительская 
таныстыру, танысу - ознакомление
таныстырушы (вексель ұсынушы) - презентант 
таңба - клеймо, тавро

таңба басатын құрылғы - накатное устройство
таңбалама, таңбалау - маркировка 
таңбаланбаған өнімді сату - реализация 
немаркированной продукции 

таңбаланбаған табыс - немаркированный доход 
таңбаланған баға - обозначенная цена 
таңбаларды оптикалық əдіспен санамалау - 
оптическое считывание знаков

таңбалау жүйесі - система знаковая 
таңбалау, белгілеу - обозначить
таңбалаушы - маркировщик 
таңбалаушы машинаның бедері - оттиск 
маркировальной машины

таңбалауыш - маркер
таңдама көлемі - объем выборки
таңдау еркіндігі - свобода выбора 
таңдау қағидаты - принцип выбора 
таңдау құқығы - право выбора 
таңдау құқығын беру - предоставление права выбора 
таңдау мүмкіндігі - возможность выбора 
таңдау ықтималдығы - вероятность выбора 
таңдаулы - изысканный 
таңдаулы ұсыныс - предложение наилучшее 
таңдауы шектеулі несие - ссуда с ограниченным 
выбором 

таңертеңгі пошта - почта утренняя 
тапқыр басшы, тапқыр жетекші - предприимчивый 
руководитель 

тапқырлық, өнертапқыштық, ойлап тапқыштық, 
əдісқойлық - изобретательность

тапқырлық, іскерлік - предприимчивость 
тапсырма - задание 
тапсырма, тапсыру - поручение 
тапсырма бойынша - по поручению 
тапсырма туралы келісім - соглашение о поручении 
тапсырма хат - письмо-поручение 
тапсырма-жоспар - план-задание 
тапсырма-жүктеухат - поручение-наряд 
тапсырмалар бойынша алынатын қаражат - сумма по 
поручениям 

тапсырмаларды бөлу - распределение заданий 
тапсырмаларды іске асыру - реализация заданий 
тапсырманы орындамау - невыполнение задания 
тапсырманы орындау - выполнение задания, 
выполнение поручения

тапсырманы орындауға қабылдау - принятие 
поручения к исполнению 

тапсырманы тиісінше орындау - надлежащее 
выполнение поручения

тапсырманы уақытында орындағаны үшін сый лық-
ақы - премия за своевременное выполнение задания 

тапсырма-талап - требование-поручение 
тапсырма-шарт - договор-поручения 
тапсырушы, ұсынушы - податель 
тапсырылған - порученный 
тапсырылған шама, межелі шама - величина заданная 
тапсырылғаны туралы хабарлама - уведомление о 
поручении
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тапсырылмаған пошта жөнелтімдері - неврученные 
почтовые отправления 

тапсырыс - заказ
тапсырыс беру - выдача заказа 
тапсырыс беру ережелері - правила подачи заказов 
тапсырыс беру кезінде - при выдаче заказа 
тапсырыс беру кезінде қолма-қол ақшалай - 
наличными при выдаче заказа 

тапсырыс беру құны - стоимость подачи заказа 
тапсырыс беруші - заказчик 
тапсырыс беруші ел - страна-заказчик 
тапсырыс берушілер тізімі - список заказчиков 
тапсырыс берушінің талабы - требование заказчика 
тапсырыс берілген күн - дата заказа 
тапсырыс бланкі - бланк заказа 
тапсырыс бойынша - по заказу 
тапсырыс бойынша көтере сатып алу - закупка по 
заказу 

тапсырыс бойынша қалдық - остаток по заказу 
тапсырыс бойынша сату - продажа по заказу 
тапсырыс есебіне - в счет заказа 
тапсырыс жүйесі - заказная система 
тапсырыс заты - предмет заказа 
тапсырыс көлемі - объем заказа 
тапсырыс құны - стоимость заказа 
тапсырыс мөлшері - размер заказа 
тапсырыс мөлшерін анықтау формуласы - формула 
определения размера заказа 

тапсырыс сомасы - сумма заказа 
тапсырыс талабы - требование заказа 
тапсырыс тұрпаты - тип заказа 
тапсырыс хат - письмо-заказ 
тапсырыс шегі - точка заказа 
тапсырыс-аударым - перевод-заказ
тапсырыс-жүктелім - заказ-наряд, наряд-заказ
тапсырыс-жүктелім беру - выдача заказа-наряда 
тапсырыс-жүктелімді ресімдеу - оформление заказа-
наряда 

тапсырыскер агенті - агент клиента 
тапсырыскер шотындағы қаражат қалдығы - остаток 
средств на счете клиента 

тапсырыскерге бағдарлану - ориентация на заказчика 
тапсырыскердің делдалға өкімі - распоряжение 
клиента брокеру 

тапсырыскердің өкілі - представитель заказчика 
тапсырыскерлер нарығы - рынок клиентский 
тапсырыскерлер шоттарының кітабы - книга счетов 
заказчиков 

тапсырыскерлердің дербес шоттарының қалдығын 
растау - подтверждение остатков лицевых счетов 
клиентов 

тапсырыскерлермен қатынас жөніндегі менеджер - 
менеджер по отношениям с клиентами 

тапсырыскермен жеке тұлға аралық байланыс - 
межличностный контакт с клиентом 

тапсырыскермен келісім - соглашение с клиентом 
тапсырыскермен шот туралы келісім - соглашение с 
клиентом о счете 

тапсырыстан айырылу - потеря заказа 
тапсырыстар беру - подача заказов 
тапсырыстар беру жүйесі - система подачи заказов 
тапсырыстар беру тəртібі - порядок подачи заказов 
тапсырыстар бойынша міндеттемелер - обязательства 
по заказам 

тапсырыстар бойынша төлем - платежи по заказам 
тапсырыстар бойынша тіркелім - регистр    
позаказный 

тапсырыстар бөлімі - отдел заказов 
тапсырыстар кестесі - таблица заказов 
тапсырыстар кітабы - книга заказов 
тапсырыстар қабылдау бөлімі - отдел приема заказов 
тапсырыстар қозғалысының тəсімі - схема движения 
заказов 

тапсырыстар қоржыны - портфель заказов 
тапсырыстар қоржынын басқару - управление 
портфелем заказов 

тапсырыстар қоржынын қысқарту - сокращение 
портфеля заказов 

тапсырыстар қоржынының құрамы - состав портфеля 
заказов 

тапсырыстар қоржынының молаюы - увеличение 
портфеля заказов 

тапсырыстар қызметі - служба заказов 
тапсырыстар пакеті - пакет заказов 
тапсырыстар тізбесі - перечень заказов 
тапсырыстар тізімі - список заказов 
тапсырыстар үстелі - стол заказов 
тапсырыстарды жеткізуші - поставщик заказов 
тапсырыстарды кезең-кезеңімен бөлу - поэтапное 
распределение заказов 

тапсырыстарды тіркеу кітабы - книга регистрации 
заказов 

тапсырыстарды шетелде орналастыру - размещение 
заказов за границей 

тапсырыстардың ағылып келуі - приток заказов 
тапсырыстардың есеп карточкасы - учетная карточка 
заказов 

тапсырыстардың қаптауы - наплыв заказов 
тапсырыстардың орындалуын бақылау тəсімі - схема 
контроля за выполнением заказов 

тапсырыстардың түсу деңгейі - уровень поступления 
заказов 

тапсырыстардың түсімдері - поступления заказов 
тапсырысты алғанын растау - подтверждение 
получения заказа 

тапсырысты бандероль - заказная бандероль 
тапсырысты басқаға сеніп беру - передоверие заказа 
тапсырысты емес пошталық жөнелтім - незаказное 
почтовое отправление 

тапсырысты жаңарту - возобновление заказа 
тапсырысты жөнелтім (R), тапсырыспен жіберу - 
заказное отправление (R)

тапсырысты жөнелтім жапсырмасы - наклейка 
заказного отправления 

тапсырысты жөнелтім үшін төленетін алым - сбор за 
заказное отправление 
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тапсырысты корреспонденция - корреспонденция 
заказная 

тапсырысты қабылдамау - отклонение заказа 
тапсырысты қабылдау - принятие заказа 
тапсырысты қайта қарау - пересмотр заказа 
тапсырысты қолға беру кезіндегі төлем - платеж при 
выдаче заказа 

тапсырысты қызметтік - заказное служебное
тапсырысты орналастыру - размещение заказа 
тапсырысты орындамау - невыполнение заказа 
тапсырысты орындау - выполнение заказа 
тапсырысты орындау құны - стоимость выполнения 
заказа 

тапсырысты орындау уақыты - время выполнения 
заказа 

тапсырысты орындауға қабылдау - принятие заказа к 
исполнению 

тапсырысты өңдеу - обработка заказов
тапсырысты пошта - почта заказная 
тапсырысты пошта жөнелтімі - заказное почтовое 
отправление

тапсырысты растау, тапсырыс қуаттамасы - 
подтверждение заказа 

тапсырысты ресімдеу - оформление заказа 
тапсырысты сауқаттама - бандероль заказной
тапсырысты табыстау - передача заказа 
тапсырысты тіркеу - регистрация заказа 
тапсырысты тіркеу рəсімі - процедура регистрации 
заказа 

“тапсырысты хабарламамен” - “с заказным 
уведомлением”

тапсырысты хат - заказное письмо 
тапсырысты хатты ресімдеу - оформление заказного 
письма 

тапсырысты хат-хабар - заказная корреспонденция
тапсырысты шұғыл орындау - срочное выполнение 
заказа ,выполнение заказа срочно

тапсырысты, тапсырыстық - заказное 
“Тапсырысты. Соттың шақыруы. Тапсырысты 
хабарламамен” - “Заказная. Судебная повестка. С 
заказным уведомлением“

тапсырыстық жөнелтім - отправление заказное 
тапсырыстық калькуляция əдісі - позаказный метод 
калькуляции 

тапсырыстық хатты ресімдеу - оформление заказного 
письма 

тапсырыстың көбеюі - увеличение заказов 
тапсырыстың күшін жою - аннулирование заказов, 
отмена заказа

тапсырыстың орындалу барысы - ход выполнения 
заказа 

тапсырыстың өзгеруі - изменение заказа 
таптаурын - стереотип 
тапшы бюджет - бюджет дефицитный 
тапшы валюта - валюта дефицитная 
тапшы кəсіп - профессия дефицитная 
тапшы қаржыландыру, жетімсіз қаржыландыру - 
финансирование дефицитное 

тапшы ресурстар - ресурсы дефицитные 
тапшы экономика - экономика дефицитная 
тапшылық - дефицитность 
тапшылық деңгейі - уровень дефицита 
тапшылық мөлшері - размер дефицита 
тапшылық шегі - предел дефицита 
тапшылық ықтималдығы - вероятность дефицита 
тапшылықпен, тапшылықты - с дефицитом 
тапшылықсыз бюджет - бюджет бездефицитный 
тапшылықта болу - быть в дефиците 
тапшылықты бюджет - бюджет с дефицитом 
тапшылықты жою - устранение дефицита 
тапшылықты өтеу - покрытие дефицита
тапшылықты сальдолау - сальдирование дефицита 
тапшылықты теңгерімдеу - сбалансирование  
дефицита 

тапшылықтың орнын толтыру кепілдігі - гарантия 
возмещения дефицита 

тапшылықтың өсуі - рост дефицита 
тар аядағы нарық - узкий рынок 
таразы, өлшеуіш - весы 
таразыдан жеу, кем өлшеу - обвесить 
таразышы, таразбан, өлшеуші - весовщик
таралу кеңістігі - ареал распространения
таралым - тираж 
таралым жабдығы - тиражное оборудование 
таралым тізімдемесі - тиражная ведомость
таралымға шығатын облигациялар - облигации, 
выходящие в тираж 

таралымдар бойынша төлемақы - выплата по тиражам 
таралымын көбейту - тиражирование 
тарап, жақ - сторона 
тараптар - стороны 
тараптар арасындағы даулар жөніндегі заңи хұкім - 
юрисдикция по спорам между сторонами 

тараптардың біреуінің өтініші бойынша - по просьбе 
одной из сторон 

тараптардың деректемелері - реквизиты сторон
тараптардың екеу ара келісімі бойынша - по 
обоюдному согласию сторон 

тараптардың жауапкершілігі - ответственность сторон 
тараптардың келісуі - согласие сторон 
тараптардың қаржы келісімшарты бойынша ерекше 
құқығы - особые права сторон по финансовому 
контракту 

тараптардың қарым-қатынасы - взаимоотношения 
сторон 

тараптардың құқықтық қатынастары - 
правоотношения сторон 

тараптардың міндеттемелері - обязательства сторон 
тараптардың міндеттері - обязанности сторон 
тараптардың өкілдері - представители сторон 
тараптардың іс-əрекетке қабілеттілігі - 
дееспособность сторон 

тараптың міндеттемесі - обязательство стороны 
таратқыш - передатчик 
тарату дивиденді - ликвидационный дивиденд 
тарату кассасы - касса ликвидационная 
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тарату кезеңінің соңғы күні - последний день 
ликвидационного периода 

тарату кезіндегі бағалау - оценка ликвидационная 
тарату комиссиясы - ликвидационная комиссия 
тарату күндері - ликвидационные дни 
тарату қалдығы - ликвидационный остаток 
тарату құны - стоимость ликвидационная 
тарату мəмілесі - сделка ликвидационная 
тарату мерзімі, жою мерзімі - ликвидационный срок 
тарату сыйлықақысы - ликвидационная премия 
тарату теңгерімі - ликвидационный баланс 
тарату түсімі, жою түсімі - ликвидационные 
поступления 

тарату үдерісі - процесс распространения 
тарату шығысы, жою шығысы - расходы 
ликвидационные 

тарату ісін жүргізу - проведение ликвидации 
тарату, жою - ликвидация, ликвидирование
тарату, жұртқа таныту, əйгілеу - популяризация 
тарату; үлестіру; таратып жазу - распространение, 
разноска

тарату-сату - ликвидация-продажа 
таратушы - распространитель 
таратушы, жеткізуші, ие, төлеуші - носитель 
таратушы, жойымпаз - ликвидатор 
таратылма меншік - ликвидационная собственность 
таратылмаған пошта жөнелтімдерін өткізуден 
түскен бюджет кірісі - доход бюджета от реализации 
нерозданных почтовых отправлений 

таратылмаған пошта жөнелтімі - нерозданное 
почтовое отправление

таратылмаған хат-хабар - нерозданная 
корреспонденция

таратылмаған хат-хабар санатына ену - попасть в 
категорию нерозданной корреспонденции

таратылу жағдайындағы есептеме - отчет 
ликвидационный 

таратылу күндері, тарату күндері, жою күндері - дни 
ликвидационные 

таратылым тізімі - список рассылки 
таратып жайғастыру жəне көшіру тəртібі - порядок 
рассредоточения и эвакуации

таратып жөнелтуді шектеу - ограничение рассылки 
таратып жіберу - роспуск 
таратып тұратын орын (жіберіп тұратын орын) - 
рассылочный 

таргеттеу, шектеу, нысаналау - таргетирование 
тарик - тарик 
тариттеу - таритирование 
тариф - тариф 
тариф белгілеу - установление тарифа 
тариф бойынша - по тарифу 
тариф бойынша артық төлемді қайтару - возврат 
переплаты по тарифу 

тариф бойынша белгіленген баға - цена по тарифу 
тариф бойынша есептесу - расчет по тарифу 
тариф бойынша төлеу - плата по тарифу 
тариф жайғасымы - позиция тарифа 

тариф жүйесі, тарифтік жүйе - тарифная система 
тариф кестесі - таблица тарифная
тариф қолдану - применение тарифа 
тариф реформасы, тарифтік реформа - тарифная 
реформа 

тариф төлеуден босату - освобождение от уплаты 
тарифа 

тариф шектеулері, тарифтік шектеулер - тарифные 
ограничения 

тариф, көрсеткіш - тариф
тарифке қосылатын үстеме - надбавка к тарифу 
тарифке шегерім жасалатын топтасқан сапар - 
поездка групповая со скидкой тарифа 

тарифтен шегерім - скидка с тарифа 
тарифтер есебі - расчет тарифов 
Тарифтер жəне сауда жөніндегі бас келісім (ГАТТ) - 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ)

тарифтер жинағы - сборник тарифов 
тарифтер жүйесі, тарифтік жүйе - система тарифов 

(тарифная) 
тарифтер көрсеткіші - указатель тарифов 
тарифтер құрылымы - структура тарифов 
тарифтер прейскуранты (бағанамасы) - прейскурант 
тарифов 

тарифтер туралы келісім - соглашение о тарифах 
тарифтер тізбесі - перечень тарифов 
тарифтер тізімдемесі - ведомость тарифов
тарифтердегі пайда - прибыль в тарифах 
тарифтерден босату - освобождение от тарифов
тарифтерді реттеу - регулирование тарифов 
тарифтерді сəйкестендіру - унификация тарифов 
тарифтерді теңестіру - выравнивание тарифов 
тарифтерді тоқтатып қою - замораживание тарифов 
тарифтердің теңіздік үлестері - морские доли тарифов 
тарифтердің тиесілілігі - принадлежность тарифов
тарифтердің төмендеуі - падение тарифов 
тарифтеу - тарификация, тарифицирование, 
тарифицировать

тарифті азайту - уменьшать тариф
тарифті қолдану - применение тарифа 
тарифті өзгерту - изменение тарифа 
тарифті төмендету - снижение тарифа 
тарифтік аймақ - зона тарифная 
тарифтік айырма - разница тарифная 
тарифтік анықтамалық - справочник тарифный 
тарифтік артықшылық - привилегия тарифная 
тарифтік басшылық - тарифное руководство 
тарифтік белдеу - тарифный пояс 
тарифтік бюро - бюро тарифное 
тарифтік емес, бейтарифтік - нетарифный 
тарифтік ережелер - правила тарифные 
тарифтік жалақы - тарифная заработная плата 
тарифтік жеңілдік беру - предоставление тарифных 
льгот 

тарифтік жеңілдіктер - тарифные льготы 
тарифтік жинақ - сборник тарифный
тарифтік заң - закон тарифный 
тарифтік индекс - индекс тарифный 
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тарифтік кедергі - препятствие тарифное 
тарифтік келісім - тарифное соглашение 
тарифтік кеңшілік - уступка тарифная 
тарифтік кесте - расписание тарифное, сетка тарифная
тарифтік коэффициент - тарифный коэффициент 
тарифтік қашықтық - расстояние тарифное 
тарифтік қорғау - защита тарифная 
тарифтік қырқыс - война тарифная 
тарифтік қырқыс - тарифная война 
тарифтік мағлұмдама - декларация тарифная 
тарифтік мөлшерлеме - тарифная ставка 
тарифтік мөлшерлеме кестесі - таблица тарифных 
ставок, график тарифных ставок

тарифтік мөлшерлемеден ауытқу - отклонение от 
тарифных ставок 

тарифтік мөлшерлемелер мен қызметақыларға 
үстеме - надбавки к тарифным ставкам и окладам 

тарифтік мөлшерлемелер прейскуранты - 
прейскурант тарифных ставок 

тарифтік мөлшерлемелер шəкілі - шкала тарифных 
ставок 

тарифтік мөлшерлемелерді қолдану қағидаттары - 
принципы применения тарифных ставок 

тарифтік мөлшерлемелерді реттеу - регулирование 
тарифных ставок 

тарифтік мөлшерлемені төмендету - снижение 
тарифных ставок 

тарифтік пұрсаттылықтар - тарифные преференции 
тарифтік разряд - тарифный разряд 
тарифтік реттеу шаралары - меры тарифного 
регулирования

тарифтік сыныптама - классификация тарифная 
тарифтік табыс - заработок тарифный 
тарифтік тəсім - тарифная схема 
тарифтік телім шекарасы - граница тарифного участка 
тарифтік топ - тарифная группа
тарифтік тор - тарифная сетка 
тарифтік ұзақтық - длительность тарифная 
тарифтік үлестеме - тарифная квота 
тарифтік шектеу - ограничения тарифные 
тарифтік-біліктілік анықтамалығы - тарифно-
квалификационный справочник 

тарифтің жоғарылауы - повышение тарифа 
тарифтің көбеюі - увеличение тарифа 
тарифтің күшін жою - отмена тарифа 
тарифтің өсуі - рост тарифа 
тарихи - исторический 
тарихи анықтама - справка историческая 
тарихи география - география историческая
тарихи дереккөз - источник исторический 
тарихи ескерткіш - памятник исторический 
тарихи метрология - метрология историческая
тарихи пəндер - дисциплины исторические
тарихи хронология - хронология историческая
тарихилық - историзм
тарихи-мəдени құжаттық мұра ескерткіші - памятник 
историко-культурного документального наследия 

тарихнама - историография

тарихнамашы - историограф
тармақ; пункт, байна; орынжай - пункт 
тармақталу - разводка
тармақша - подпункт 
тарпа бас салушы, шапқыншы, шабуылшы - 
налетчик 

тартпа шкаф - шкаф вытяжной
тарту, қатыстыру, қызықтыру - вовлечение
тартылатын қаражат көлемі - объем привлекаемых 
средств 

тартылған айналым қаражаты, тартылынды 
айналым қаражаты - привлеченные оборотные 
средства 

тартылған ресурстарды басқару, келтірінді 
ресурстарды басқару - управление привлеченными 
ресурсами 

тартылынды капитал - привлеченный капитал 
тартылынды қаражат - привлеченные средства 
тартылынды ресурстар - привлеченные ресурсы 
тартымды - привлекательный 
тартымды күрделі жұмсалым - привлекательные 
капиталовложения 

тартымды ұсыныс - предложение привлекательное 
“тартымды” пайда - “притягательные” прибыли 
тартымдылық - привлекательность 
тартымсыз нарық - непривлекательный рынок 
тарылушы нарық - сужающийся рынок 
“тас түп” - “дно каменное” 
тасалану - конспирация
тасқын, су тасқыны - наводнение
тасқынды əдіс - поточный метод
тасқынды желі - линия поточная
тасқынды өндіріс əдісі - поточный метод производства 
таспа - лента
таспалы транспортер - ленточный транспортер
таспатартқыш тетік - механизм лентопротяжный, тракт 
лентопротяжный

тастанды - выброс 
тастап кету - покинуть 
тасушы, таратушы, аралап сатушы - разносчик 
тасымал; тасымалдау, кіре; ауыстыру, көшіру; 
мерзімді ауыстыру - перенос; перевоз, перевозка, 
транспортировка

тасымал жүйесі - система транспортировки 
тасымал құралдарын сақтандыру - страхование каско 
тасымал шарттары - условия перевозки 
тасымал шоты - счет за перевозку 
тасымалдан қалған қалдық - сальдо с переноса 
тасымалданатын пошта көлемі - объем перевозимой 
почты

тасымалдау бойынша қызметтер көрсету - услуги по 
перевозке 

тасымалдау вагоны - вагон перевозки
тасымалдау кезінде бағалы қағаздарды сақтандыру - 
страхование ценных бумаг при перевозке 

тасымалдау қашықтығы - дальность перевозок
тасымалдау құжаттары - перевозочные документы
тасымалдау құралы - перевозочное средство 
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тасымалдау тарифі - тариф на перевозки 
тасымалдау шарттары - условия транспортировки 
тасымалдау шарты - договор перевозки
тасымалдау шартының талабы - условие договора 
транспортировки 

тасымалдаушы, кіреші - перевозчик 
тасымалдың табыстылығы - доходность перевозки
тасып əкету, тасып шығару - вывозить 
тауар ағыны - поток товарный (товаров) 
тауар айналымдылығы - товарооборачиваемость
тауар айналымы - товарооборот
тауар айналымының есебі - учет товарооборота 
тауар айналымының тауарлық құрылымы - товарная 
структура товарооборота 

тауар айналысы - товарное обращение, товарообращение
тауар айырбастау мəмілесі - товарообменная сделка 
тауар аккредитиві - товарный аккредитив 
тауар алмасу - товарообмен
тауар бағасы - цена товара 
тауар бағасын белгілеу, тауар бағасының белгіленімі - 
товарная котировка 

тауар бағасын кеміту - бонификация обратная
тауар белгісі - товарный знак 
тауар белгісі лицензиясы - лицензия на товарный знак
тауар белгісімен қорғалған бұйым - изделие, 
защищенное товарным знаком

тауар белгісін қорғау - защита товарного знака
тауар белгісін тіркеу - регистрация товарного знака 
тауар белгісінің қолданыс мерзімінің аяқталуы - 
истечение срока действия товарного знака

тауар биржаларын лицензиялау - лицензирование 
товарных бирж 

тауар биржасы - товарная биржа 
тауар биржасының жарғысы - устав товарной биржи 
тауар биржасының құрылтайшысы - учредитель 
товарной биржи 

тауар брокері - товарный брокер 
тауар дағдарысы - товарный кризис 
тауар жөніндегі келісім - соглашение товарное 
тауар иесі - товаровладелец 
тауар капиталы - товарный капитал 
тауар кепілдікті несие - подтоварная ссуда 
тауар кепілімен берілетін кредит - кредит под товар 
тауар кредиті шарттарымен - на условиях товарного 
кредита 

тауар кредиті, тауарлай кредит - товарный кредит 
тауар қағаздары - товарные бумаги 
тауар қозғалысы, тауардың жылжытылуы - 
товародвижение 

тауар қозғалысын жоспарлау - планирование 
товародвижения

тауар қоржыны - товарный портфель 
тауар қорларын басқару - управление товарными 
запасами 

тауар қорларының деңгейі - уровень товарных запасов 
тауар қорларының есептік кезеңнің аяғындағы 
деңгейі - уровень товарных запасов на конец отчетного 
периода 

тауар қорларының есептік кезеңнің басыңдағы 
деңгейі - уровень товарных запасов на начало 
отчетного периода 

тауар қоры - товарный фонд 
тауар құнының өзгеруі - изменение стоимости товара
тауар құрылымы - структура товарная 
тауар маркасы, тауар таңбасы - товарная марка 
тауар мөлшерлемесі - товарная ставка 
тауар міндеттемесі - товарное обязательство 
тауар нарығы, тауар базары - рынок товара  

(товарный) 
тауар номенклатурасы - товарная номенклатура 
тауар пулы - пул товарный 
тауар салығы - товарный налог 
тауар свопы, тауар айырбасы - товарный своп 
тауар стандарты - товарный стандарт 
тауар стансасы - станция товарная 
тауар сұрыпталымын қалыптастыру - формирование 
товарного ассортимента 

тауар таңбасының белгісі - обозначение товарного 
знака

тауар тауашасы - товарная ниша 
тауар ұсынысы - предложение товара, товарное 
предложение

тауар фетишизмі - товарный фетишизм 
тауар фьючерсі - товарный фьючерс 
тауар чегі - товарный чек 
тауар шегерімі - товарная скидка 
тауар ықпалшаралары - санкции товарные 
тауар(лар) - товар(ы) 
тауар-ақша айналысы - товарно-денежные обращения 
тауар-ақша есептемесі - отчет товарно-денежный 
тауар-ақша қатынасы - товарно-денежные отношения 
тауарға айналдыру, тауарландыру - отоваривание
тауарға арналған фактура - фактура на товар 
тауарға пошта немесе телефон арқылы тапсырыс 
берілетін сауда - торговля с заказом товара по почте 
или телефону 

тауарға шот-фактура - счет-фактура на товар 
тауардан мемлекет пайдасына бас тарту - отказ от 
товара в пользу государства 

тауарды бөлу - распределение товара 
тауарды жою - уничтожение товара 
тауарды кредитке сатып алушы - приобретающий 
товар в кредит 

тауарды мəулеттік сату кезіндегі кредит құны - 
стоимость кредита при продаже товара в рассрочку 

тауарды меншіктенуші - собственник товара 
тауарды пошта тапсырыстары бойынша сату - 
продажа товара по почтовым заказам 

тауарды сақтандыру - страхование товара 
тауарды таңбалау - маркировка товара 
тауарды тіркеу - регистрация товара 
тауарды электрондық əдіспен сəйкестендіру - 
электронная идентификация товара 

тауардың базарлылығы - рыночность товара 
тауардың жатып қалуы, тауардың жиналып қалуы, 
тауардың іркілуі - затоваренность
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тауардың жеткізілмеуі туралы тармақ - пункт о 
непоставке товара 

тауардың жөнелтілгені туралы хабарлама - извещение 
об отправке товара 

тауардың жылжытылуы - продвижение товара
тауардың өміршеңдік кезеңінің ұзақтығы - 
продолжительность жизненного цикла товара 

тауардың өтімділігі - ликвидность товара
тауардың тұтынылу қасиеті - потребительские 
свойства товара 

тауар-кепілзаттық кредит - товарно-залоговый кредит 
тауар-көлік жүкқұжаты - товарно-транспортные 
накладные 

тауар-қор биржасы - товарно-фондовая биржа 
тауарлай бағалы қағаздар - товарные ценные бумаги 
тауарлай кредит - кредит товарный 
тауарлай несие - товарная ссуда 
тауарлар кепілімен берілетін несие - ссуда под залог 
товаров, ссуда под товары

тауарлар қозғалысын басқару - управление 
товародвижением 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін шот-
фактура - счет-фактура за товары и услуги 

тауарлар сатып алу - приобретение товаров 
тауарлар транзиті - транзит товаров 
тауарлар тізбесі - перечень товаров
тауарлар экспорты - экспорт товаров 
тауарлардағы айырма - разница в товарах 
тауарларды арзандату - уценка товаров 
тауарларды кеден аумағынан тыс өңдеу - переработка 
товаров вне таможенной территории 

тауарларды кеден аумағында өңдеу - переработка 
товаров на таможенной территории 

тауарларды кеден бақылауымен өңдеу - переработка 
товаров под таможенным контролем 

тауарларды кеден қоймасында сақтау мерзімі - срок 
хранения товаров на таможенном складе 

тауарларды кредитке сату - продажа товаров в кредит 
тауарларды өткізуден түскен пайда - прибыль от 
реализации товаров 

тауарларды сараптау - экспертиза товаров (товарная) 
тауарларды сату, тауарларды өткізу - реализация 
товаров

тауарларды сұрыптар мен сапа бойынша сыныптау - 
классификация товаров по сортам и качеству 

тауарлардың кері экспорты - реэкспорт товаров 
тауарлардың түр-түрі, тауарлардың сұрыпталымы - 
ассортимент товаров

тауарлардың ілеспе құжаттары - 
товаросопроводительные документы

тауарлық аударма вексель - товарный переводной 
вексель 

тауарлық валюталық бағам - товарный валютный курс 
тауарлық вексель - товарный вексель 
тауарлық вексельдер есебі - учет товарных векселей 
тауарлық демпинг - товарный демпинг 
тауарлық есеп айырысу нысаны - товарная форма 
расчета 

тауарлық қағаз - товарная бумага 
тауарлылық - товарность 
тауар-материал қорларының жиналуы - накопление 
товарно-материальных запасов 

тауар-материал қорларының мүкəммалдық есебі - 
инвентарный учет товарно-материальных запасов 

тауар-материал қорларының шоты - счет товарно-
материальных запасов 

тауар-материал құндылығы қорларының есебі - учет 
запасов товарно-материальных ценностей 

тауар-материал құндылықтары - ценности товарно-
материальные 

тауар-материал құндылықтары қорларын үнемдеу - 
экономия запасов товарно-материальных ценностей 

тауар-материал құндылықтарын бағалау - оценка 
товарно-материальных ценностей 

тауар-материал құндылықтарының ағымдағы есебі - 
текущий учет товарно-материальных ценностей 

тауар-материал құндылықтарының есебі - учет 
товарно-материальных ценностей 

тауар-материалдық босалқы қорлар - товарно-
материальные запасы 

тауар-материалдық құндылықтар есебінің 
оперативтік-бухгалтерлік əдісі - оперативно-
бухгалтерский метод учета товарно-материальных 
ценностей 

тауар-материалдық құндылықтар мен көрсетілетін 
қызметтердің ақысын алдын ала төлеу - 
предварительная оплата товарно-материальных 
ценностей и услуг 

тауар-материалдық құндылықтарды сатып алу - 
приобретение товаро-материальных ценностей 

тауар-материалдық құндылықтардың нормативтен 
тыс босалқы қорлары - сверхнормативные запасы 
товарно-материальных ценностей 

тауар-материалдық құндылықтардың өзіндік құнын 
бағалау əдісі - метод оценки себестоимости товарно-
материальных ценностей 

тауармен жəне қызметтер көрсетумен төлеу - оплата 
товарами и услугами 

тауармен қамтамасыз етілген кредит - кредит, 
обеспеченный товаром 

тауарсыз есеп айырысу құжаты - бестоварный 
расчетный документ

тауартану - товароведение
тауартанушы - товаровед
тауаша жеңіп алу - завоевание ниши 
тауаша стратегиясы - стратегия ниши 
тауқыметсіз - необремененный 
таусылған қор, сарқылған қор - запас исчерпанный 
таусылмайтын қор, сарқылмайтын қор - запас 
неисчерпаемый 

таусылмас байлық - неисчерпаемое богатство 
таяу - ближайщий
таяу шетел - зарубежье ближнее 
тəбіл, тізімдік - табель
тəбілдік есеп - учет табельный 
тəбілдік есеп, тізімдік есеп - табельный учет 
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тəбілдік мүлікпен жарақтандыру тізімдемесі - 
ведомость оснащения табельным имуществом

тəбілші, тізімдеуші - табелыцик
тəжікелесуші тараптар, жанжалдасушы тараптар - 
стороны конфликтующие 

тəжірибе - опыт 
тəжірибелі маман - опытный специалист
тəжірибелік үлгі - модель опытная 
тəжірибені қорыту, тəжірибені жинақтау - обобщить 
опыт 

тəлкектеу, тəлкекке салу - издевательство 
тəлімгер (ақылшы-ұстаз) - наставник 
тəлімгерлік - наставление, наставничество
тəлімі жер - земли богарные
тəмсіл - притча
тəптіштеу, нақтылау - досконально, детализация 
тəрбиеленуші - воспитанник
тəрбиеші - воспитатель 
тəркіленген жөнелтім - конфискованное отправление
тəркілеу - конфискация 
тəркілеу құқығы - право конфискации 
тəркілеу туралы бұйрық - приказ о конфискации 
тəркілеу туралы қаулы - постановление о конфискации 
тəртіп бұзғаны туралы істі қарау - рассмотрение дела 
о нарушении 

тəртіп бұзғаны үшін жауапкершілік - ответственность 
за нарушение 

“тəртіп бұзушылық жоқ” - “нарушений нет”
тəртіп орнату - установление порядка 
тəртіп сақтау - соблюдение дисциплины, соблюдение 
порядка

тəртіп, тəртіптеме, рет - распорядок 
тəртіп; пəн - дисциплина 
тəртіпсіздік, ретсіздік - беспорядок
тəртіптелген (реттемеленген) трансфер / трансферт / 
трансфер - регламентированный трансфер / трансферт 

тəртіптелген борыш, бағынышты борыш - 
субординированный долг 

тəртіптелген борышкерлік міндеттеме - 
субординированное долговое обязательство 

тəртіптелген қарыз - субординированный заем 
тəртіптелген облигация - субординированная 
облигация 

тəртіптемелік фактор - фактор режимный 
тəртіптеу - регламентировать 
тəртіпті қадағалау - следование за порядком 
тəртіпті қолдау - поддерживание порядка 
тəртіпті сақтамау, ретті сақтамау - несоблюдение 
порядка 

тəртіптік жаза - дисциплинарное взыскание, 
дисциплинарное наказание

тəртіптік жаза қолдану - взыскание дисциплинарное 
тəртіптік жаза қолдану шаралары - меры 
дисциплинарного взыскания 

тəртіптік жауапкершілік - ответственность 
дисциплинарная 

тəртіптік құқық бұзушылық - правонарушение 
дициплинарное 

тəртіптік шаралар - меры дисциплинарные 
тəртіптің бұзылуы - нарушение порядка 
тəсіл, айлакерлік - способ; трюк
тəсім, сұлба, сызбанұсқа - схема 
тəуекел, тəуекелдік, қауіп, қатер - риск 
тəуекел (қатер) деңгейі - уровень риска 
тəуекел (қатер) туралы шарт - условие о риске 
тəуекел ету, тəуекелге бел байлау - рискование, 
рисковать 

тəуекел етілген акция - рискованная акция 
тəуекел капиталымен жасалатын операция - операция 
с рисковым капиталом 

тəуекел коэффициенті - коэффициент риска 
тəуекел үшін жауапты - ответственный за риск 
тəуекел шамасын салыстыру - сравнение величин 
риска 

тəуекел ықтималдығы - вероятность риска 
тəуекелге (қатерге) бейім тұрмаған - не 
расположенный к риску 

тəуекелге артықшылық беру - предпочтение риска 
тəуекелден (қатерден) қашу (құтылу) - избегать риска 
тəуекелдерді əртараптандыру ережелері - правила 
диверсификации рисков 

тəуекелдерді басқарушы - управляющий рисками 
тəуекелді, қатерлі - с риском 
тəуекелді (қатерді) азайту - снижать риск 
тəуекелді (қатерді) бағалау - оценка риска 
тəуекелді (қатерді) бақылау жүйесі - система контроля 
рисков 

тəуекелді (қатерді) барынша азайту - минимизация 
риска 

тəуекелді (қатерді) бөлу - распределение риска 
тəуекелді (қатерді) өтеу - покрытие риска 
тəуекелді (қатерді) сақтандыру - страхование риска 
тəуекелді (қатерді) шектеу - ограничивать риск 
тəуекелді (қатерлі) - рискованный 
тəуекелді аудару - переложение риска 
тəуекелді бағалы қағаздар - рискованные ценные 
бумаги 

тəуекелді басқару - управление риском 
тəуекелді біріктіру - объединение риска 
тəуекелді жобалар - рискованные проекты 
тəуекелді жұмсалым - вложение рискованное 
тəуекелді кəсіпкерлік - рисковое предпринимательство 
тəуекелді кəсіпорын - рискованное предприятие 
тəуекелді қабылдамау, тəуекелге бармау - неприятие 
риска 

тəуекелді қабылдау - принятие риска принимать риск 
тəуекелді қайта сақтандыру - эксцедент риска 
тəуекелді қайта сақтандырушыға табыстау - передача 
риска перестраховщику 

тəуекелді қаржыландыру - финансирование рисковое 
тəуекелді операциялар - операции рискованные 
тəуекелді өзіне қабылдағаны үшін сыйақы - 
вознаграждение за принятие риска на себя 

тəуекелді реттеу - регулирование риска 
тəуекелді сақтандырудан бас тарту - отказ застраховать 
риск 
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тəуекелді табыстау - передача риска 
тəуекелді төмендету тəсілі - способ снижения риска 
тəуекелді тіркеу - регистрация риска 
тəуекелді үстеме - рисковая надбавка 
тəуекелдік (қатер) құнын бағалау - оценка стоимости 
риска 

тəуекелдік (қатер) санаты - категория риска 
тəуекелдік арбитраж - арбитраж рисковый 
тəуекелдік бағасын белгілеу, қауіп-қатердің бағасын 
белгілеу - установление цены на риск 

тəуекелдік жағдайы, қауіп-қатер жағдайы - ситуация 
рисковая 

тəуекелдік кəсіпкерлік, қатерлі кəсіпкерлік - 
предпринимательство рисковое 

тəуекелдік қоры - фонд риска 
тəуекелдік рейтингі - рейтинг риска 
тəуекелдік сыйлықақысы - премия рисковая 
тəуекелдік табалдырығы - порог риска 
тəуекелдік түрі - вид риска 
тəуекелдік үстеме - надбавка рисковая 
тəуекелдік үшін сыйақы - вознаграждение за риск 
тəуекелдік үшін сыйлықақы - премия за риск 
тəуекелдік үшін төленетін үстеме - надбавка за риск 
тəуекелдікке бару - идти на риск 
тəуекелдіктен шегіну - уступка риска 
тəуекелдікті азайту - снижение риска 
тəуекелдікті бастапқы бөлу - первичное деление рисков 
тəуекелдікті бөлісу туралы уағдаластық - 
договоренность о разделе риска 

тəуекелдікті қайта сақтандырушыға ұсыну, қайта 
сақтандырушыға тəуекелдіктен шегіну - уступка 
риска перестраховщику 

тəуекелдікті тең қалыпты бөлу - равномерное 
распределение рисков 

тəуекелдікті цеденттеу - цедирование риска 
тəуекелдікті іріктеу - отбор риска 
тəуекелділігі жоғары нарық - рынок высокорисковый
тəуекелділік - рискованность 
тəуекелділік нормативтері - нормативы рискованности 
тəуекелділік факторы - фактор риска 
тəуекелдің (қатердің) белгіленген деңгейі - 
установленный уровень риска 

тəуекелдің басталуы - наступление риска 
тəуекелдің жоғары деңгейі, жоғары деңгейдегі қатер - 
высокая степень риска 

тəуекелдің көбеюі - увеличение риска 
тəуекелдің өтелу дəрежесі - степень покрытия рисков 
тəуекелмен несиелендіру, қатерлі несиелендіру - 
рискованное кредитование 

тəуекел-менеджмент - риск-менеджмент 
тəуекелсіз (қатерсіз) операциялар - операции 
безрисковые 

тəуекелшіл инвестор - инвестор венчурный 
тəуекелшіл қызмет - деятельность рискованная 
тəуекелшіл фирма - рисковая фирма 
тəуелді ел - страна зависимая 
тəуелді емес жағдай бойынша - по независящим 
обстоятельствам 

тəуелді қоғам - зависимое общество 
тəуелді сұраным - зависимый спрос
тəуелді экономика - экономика зависимая 
тəуелділік - зависимость
тəуелсіз аудиторлық тексеру - независимая аудиторская 
проверка 

тəуелсіз бағалау компаниясы - независимая оценочная 
компания 

тəуелсіз бағалаушы - оценщик независимый 
тəуелсіз баспасөз - независимая печать 
тəуелсіз брокер - независимый брокер 
тəуелсіз делдал - независимый посредник 
тəуелсіз ел - независимая страна 
тəуелсіз компания - независимая компания 
тəуелсіз қадағалау - наблюдение независимое 
тəуелсіз қаржы кеңесшісі - независимый финансовый 
консультант 

Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) - 
Содружество Независимых Государств (СНГ) 

Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының 
экономикалық одағы - Экономический союз 
Содружества независимых государств (ЭССНГ) 

тəуелсіз республика - республика независимая 
тəуелсіз салық салу - независимое налогообложение 
тəуелсіз сараптама - экспертиза независимая 
тəуелсіз сараптамалық бағалау - независимая 
экспертная оценка 

тəуелсіз сұраныс - независимый спрос 
тəуелсіз тіркеуші - регистратор независимый 
тəуелсіз шарттық міндеттемелер - независимые 
договорные обязательства 

тəуелсіздік - независимость 
тəуелсіздік өлшемі - критерий независимости 
тəулік бойы - круглосуточно
тəулік сайын төлеу - плата посуточно 
тəулікпұл - суточные 
тəуліктік ақша - суточные деньги 
тəуліктік ақы төлеу - выплата суточных 
тəуліктік болжау - прогноз суточный 
тəуліктік вексель - суточный вексель 
тəуліктік несие - суточная ссуда 
тəуліктік төлемақы - плата суточная 
тəуліктік түсім - выручка суточная 
тəуліктік түсімді тексеру - проверка суточной выручки 
тəуліктік тізімдеме - ведомость суточная 
тəуліктің кез келген уақытында - в любое время суток 
тəуір бедел, тəуір рейтинг - лучший рейтинг 
тəуір норма, таңдаулы норма - лучшая норма 
тəуір талпыныс - лучшая попытка 
тəуір ұсыныс - лучшее предложение 
“тəуір” ақша - “хорошие” деньги 
твист - твист 
“тегеріш” нəтижесі - эффект “храповика” 
тегін - бесплатно, бесплатный
тегін акциялар - акции бесплатные 
тегін акциялар шығару - выпуск бесплатных акций 
тегін алуға кұқық - право на бесплатное получение 
тегін беру, өтеусіз табыстау - передача безвозмездно 
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тегін жеткізу - доставка бесплатная 
тегін жіберілетін пошта жөнелтімдері - бесплатно 
пересылаемые почтовые отправления

тегін кезең; ақысыз кезең - период бесплатный 
тегін көрсетілетін қызметтер - услуги бесплатные 
тегін қызмет көрсету - бесплатная услуга 
“тегін” нəтиже, “тегін пайда” - эффект “даровой” 
тегін операциялар - операции бесплатные 
тегін салып жіберу - пересылка бесплатная 
тегіне қарай топтастыру - классификация генетическая 
тежегіш табандық - тормозной башмак
тежеу - сдерживание 
тежеусіз инфляция - безудержная инфляция 
тежеусіз, тоқтаусыз - безудержный 
тежеуші баға белгілеу - установление сдерживающих 
цен 

тежеуші фактор - фактор сдерживающий 
тежеушілік қазыналық саясат, қазынаның 
тежеушілік саясаты - сдерживающая фискальная 
политика 

тежеуіш - тормоз 
тез бұзылатын багаж (жүк-багаж), жүк - 
скоропортящийся багаж (грузобагаж), груз

тез бұзылатын биологиялық заттектер - 
скоропортящиеся биологические вещества 

тез бұзылатын тағам өнімдері - скоропортящиеся 
продукты питания

тез жазу, шапшаң жазу - скоропись 
тез тұтанатын зат - легковоспламеняющееся вещество
тезис - тезис 
тек - род 
тек алушының көз алдында ғана кедендік 
тексермелеуден өткізілуге тиіс жөнелтім - 
отправление, подлежащее таможенному досмотру 
только в присутствии получателя

“тек инкассо үшін ғана ” деген табыстама жазба - 
передаточная надпись “только для инкассо” 

“тек инкассоға ғана ” деген табыстама жазба - 
передаточная надпись “только на инкассо” 

тек қана депозитке (чектегі жазба) - только на депозит 
тек қана депозиттеу үшін - только для депонирования 
тек қана есеп айырысу үшін (чектегі жазба) - только 
для расчетов 

тек қана қолма-қол ақшалай - только наличными 
тек қана қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үшін - 
только для безналичных расчетов 

“тек қана негізгі борыш” - только основной долг” 
тек қана сатып алушының шотына (кросталған 
чектегі жазба) - только на счет получателя 

тек қолма-қол есеп айырысу үшін ғана берілетін чек - 
чек только для безналичных расчетов 

тек қолма-қол есеп айырысуға сату - продажа только 
за наличный расчет 

тексерме тізімдеме - ведомость проверочная 
тексермелеу жүргізу - проведение досмотра 
тексермелеу, қарап шығу - досмотр
тексермелеуден өткізу - подвержение осмотра 
тексермелеуден өту - прохождение осмотра 

тексеру актісі - акт проверки
тексеру əдісі - метод проверки 
тексеру жоспары - план обследования 
тексеру жұмысы - работа проверочная 
тексеру жүргізу - проведение проверки 
тексеру жылы - год ревизионный 
тексеру кезеңдігі - цикл проверки 
тексеру кезеңі - период обследования 
тексеру кезінде валюталық-кредиттік немесе 
қаржылық мəмілелерді қадағалау - отслеживание 
валютно-кредитных или финансовых сделок при 
проверках 

тексеру комиссиясы - ревизионная комиссия 
тексеру комиссиясының есебін бекіту - утверждение 
отчета ревизионной комиссии 

тексеру комиссиясының қаулысы - постановление 
ревизионной комиссии 

тексеру комиссиясының мүшесі - член ревизионной 
комиссии 

тексеру комитеті - ревизионный комитет 
тексеру күні - дата проверки 
тексеру қорытындысы бойынша есептеме - отчет по 
итогам ревизии 

тексеру мақсаты - цели проверки 
тексеру материалы - материал проверки
тексеру нəтижелерінің кестесі - таблица результатов 
проверки 

тексеру нəтижесі - результат проверки 
тексеру парағы - лист проверочный 
тексеру рəсімі - процедура проверки, процедура 
проверочная

тексеру туралы есептеме - отчет о проверке 
тексеру тізімдемелері - проверочные ведомости 
тексеру ұйымы - ревизионная организация 
тексеру факторы - фактор проверки 
тексеру хабарламасы - проверочное уведомление
“тексеру шартымен” - “при условии проверки” 
тексеру, анықтау - разбирать
тексеру, қадағалау - проверка, инспектирование
тексеруге дайындық - подготовка к проверке 
тексеруге жібермеу - недопуск к проверке 
тексеруден өту - прохождение проверки 
тексерудің дүркінділігі - периодичность проверок 
тексеруші - ревизор 
тексеруші қолақысы - гонорар ревизора 
тексеруші-бухгалтер - бухгалтер-ревизор 
тексерушілік бухгалтерлік теңгерім - ревизорский 
бухгалтерский баланс 

тексерілген ақшалай ақтаушы (растаушы) құжат - 
проверенный денежный оправдательный документ 

тексерілген қаржы есептемесі - проверенный 
финансовый отчет 

тексерілген шоттар - проверенные счета 
тексерілме шот - проверочный счет 
тексерілмелі - проверочный 
тексеріс актісі - акт ревизии 
тексеріс жүргізу - проведение ревизии 
тексеріс жүргізу рəсімі - процедура проведения ревизии 
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тексеріс кезеңі - период ревизионный
тексеріс материалы - материал ревизии
тексеріс пен тексеру нəтижелерінің есебін жүргізу 
тəртібі - порядок ведения учета результатов ревизий и 
проверок 

тексеріс рəсімі - процедура ревизии 
тексеріс техникасы - техника ревизии 
тексеріс технологиясы - технология ревизии 
тексеріс тұжырымы - вывод ревизии 
тексеріс түрі - вид ревизии 
тексеріс, тексеру - ревизия 
тексеріс-бақылау бөлімі - отдел ревизионно-
контрольный 

тексеріске жұмсалған шығыс - расходы по ревизии 
тексеріске жібермеу - недопуск к ревизии 
тексерістер мен тексерулердің нəтижелерін ресімдеу - 
оформление результатов ревизий и проверок 

тексерістік есептеме - отчет ревизионный 
тексерістің əділдігі - объективность ревизии
тексерістің нəтижелері туралы есептеме - отчет о 
результатах ревизии 

тектану - генеалогия
тектану анықтамасы - справка генеалогическая 
тектік қор - фонд родовой 
телеарна - телеканал
телебанк-онлайн - телебанк-онлайн 
телеграмма, жеделхат - телеграмма
телеграф - телеграф
телеграф аппараты - телеграфный аппарат
телеграф арқылы аудару - перевод телеграфный 
телеграф арқылы берілетін тапсырыс - заказ по 
телеграфу 

“телеграф арқылы салыстырылды” - “с телеграфом 
сверено”

телеграф байланысы - связь телеграфная 
телеграф бланкі - бланк телеграфный 
телеграф хабарламасы - сообщение телеграфное 
телеграфпен аудару - телеграфное перечиление
телеграфтық аккредитив - аккредитив телеграфный 
телеграфтық аккредитив - телеграфный аккредитив 
телеграфтық ақша аударымы - телеграфный денежный 
перевод

телеграфтық аударым - телеграфный перевод 
телеграфтық аударымдар арқылы есеп айырысу - 
расчет путем телеграфных переводов 

телеграфтық бағам - телеграфный курс 
телеграфтық инкассо - телеграфное инкассо 
телеграфтық мекенжай - телеграфный адрес
телеграфтық растама - авизо телеграфное 
телеграфтық табыстама чек - передаточный 
телеграфный чек

телеграфтық төлем тапсырмасы - телеграфное 
платежное поручение 

телеграфтық хабарлама орнына жүретін төлем - 
платеж против телеграфного извещения 

теледидар - телевидение, телевизор
теледидар жарнамасы - реклама телевизионная 
теледидарлық - телевизионный 

телекамера - телекамера 
телекоммуникация, телеқатысым - телекоммуникация 
телекоммуникациялар жүйесі - система 
телекоммуникаций 

телекоммуникациялық шығыс - расходы 
телекоммуникационные 

телеконференция, телемəслихат - телеконференция 
телекөшірме, бейнекөшірме - телекопия
телекс - телекс 
телекс арқылы берілген ұсыныс - предложение по 
телексу 

телекс арқылы берілген хабарлама - извещение по 
телексу 

телекс арқылы растау - подтверждение телексом 
телекс арқылы хабарлау - уведомление по телексу 
телекс байланысы - связь телексная 
телекс байланысының шақыру белгісі 

(дабылнамасы) - позывной связи телекс
телекс қызметі - служба телекс
телекс торабы - сеть телексная 
телекспен хабарлау - сообщение телексом 
телексті жөнелту - отправка телекса 
телекс-ұсыныс - телекс-предложение 
телемаркет - телемаркет 
телематикалық кооператив - телематический 
кооператив

телемұнара - телебашня
“телерейт” жүйесі (қаржы ақпаратын беру жүйесі) - 
система “телерейт” 

телетайп - телетайп
телетайп байланысы - телетайпная связь 
телетайп желісі, телетайп торабы - телетайпная сеть 
телетайп торабы - сеть телетайпная 
телетөлемақы - телеоплата 
телетрансмиссиялық аударым - телетрансмиссионный 
перевод 

телефакс - телефакс 
телефакстық (телефаксимилелік) байланыс - связь 
телефаксная (телефаксимильная) 

телефон - телефон 
телефон анықтамалығы - справочник телефонный 
телефон арқылы аудару - телефонное переключение 
телефон арқылы берілген бұйрық - телефонный 
приказ 

телефон арқылы жасалатын банк операциялары - 
банковские операции по телефону 

телефон арқылы жасасылған мəміле нарығы - рынок 
телефонных сделок 

телефон арқылы көрсетілетін банк қызметтері - 
банковские услуги по телефону 

телефон арқылы растау - подтверждение по телефону 
телефон арқылы сөйлесу - телефонный разговор 
телефон арқылы төлем төлеу - производить платежи 
по телефону 

телефон арқылы төленетін төлем - платеж по 
телефону 

телефон байланысы - телефонная связь 
телефон байланысы жүйесі - система телефонной связи 
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телефон желісі - сеть телефонная 
телефон клеркі - телефонный клерк 
телефон қатынасы - сообщение телефонное 
телефон соғу - телефонировать 
телефон станциясы - станция телефонная
телефон үшін абоненттік ақы - абонентная плата за 
телефон

телефон шалу - звонить по телефону 
телефон шот - телефонный счет 
телефон шоты - счет за телефон 
телефон шығысы - расходы телефонные 
телефондандыру, телефонмен жабдықтау - 
телефонизация 

телефонист - телефонист 
телефонограмма - телефонограмма 
телефон-телекс нарығы - телефонно-телексный рынок 
телехабар - телевещание
телешопинг - телешопинг 
телқұжат, көшірме, дубликат, екінші нұсқа - дубликат
телнұсқа беру - выдача дубликата
телім - участок 
телім диспетчері - диспетчер участка
“тель-кель”, “барымен базар” - “тель-кель” 
“тель-кель” тəсілі, “барымен базар” тəсілі - способ 

“тель-кель” 
температура - температура 
температуралық-ылғалдылық режимі - режим 
температурно-влажностный 

темір жол торабы - узел железнодорожный 
темірден жасалған бұйымдар - скобяные изделия 
теміржол бойы - линия железнодорожная 
теміржол көлігі - транспорт железнодорожный 
теміржол тасымалынан түскен түсім - поступление от 
железнодорожных перевозок 

теміржолдағы жеңілдікті тариф - льготный 
железнодорожный тариф 

теңгерімдік залал - убыток балансовый 
тенденция, беталыс, үрдіс - тенденция 
тендер - тендер 
тендер ескертпесі - оговорка тендерная 
тендер жариялау - объявление тендера 
тендер жеңімпазы - победитель тендера 
тендер құжаттары - документы тендерные 
тендер ұсыну - представление тендера 
тендер шарттары - условия тендера 
тендерге қатысу туралы шешім - решение об участии 
в тендере 

тендерге қатысу үшін төленетін алым - сбор за 
участие в тендере 

тендерге шақыру - приглашение к тендеру 
тендердің қолданыс мерзімі - срок действия тендера 
тендерлік баға - цена тендерная 
тендерлік комитет - тендерный комитет 
тендерлік құжаттама - документация тендерная 
тендерлік сауда-саттық - торги тендерные 
тендерлік сауда-саттықты хабарлау - объявление 
тендерных торгов 

тендерлік ұсыныс - предложение тендерное 

тендерлік ұсыныс - тендерное предложение 
тендерлік ұсыныстарды бағалау - оценка тендерных 
предложений 

теңдік, тепе-теңдік - равенство 
тең бағалылық - равноценность 
тең емес төлемдер - неравные платежи 
тең еңбекақы - равная оплата труда 
тең жағдай - условия равные 
тең жағдайда - на равных условиях 
тең жарна - взнос равный 
тең кепілгер, тете кепілгер, ортақ кепілгер, қосарлас 
кепілгер - сопоручитель 

тең қалыптылық, тең өлшемділік, тең мөлшерлілік, 
бір қалыптылық - равномерность 

тең құқықсыз қарым-қатынас - отношения 
неравноправные 

тең құқықсыздық - неравноправие 
тең құқықты жағдай - положение равноправное 
тең құқықты жағдай - условия равноправные 
тең құқықты қарым-қатынас - отношения 
равноправные 

тең құқықты қатысушылар - участники равноправные 
тең құқықты серіктес - партнер равноправный 
тең құқықты тəртіптеме - режим равноправный 
тең құқықты шарт - договор равноправный 
тең құқықты, тең құқықтылық - равноправный, 
равноправие

тең құқылы меншіктенуші - собственник 
равноправный 

тең құрылтайшы, ортақ құрылтайшы - соучредитель 
тең мөлшерде бөлісу - распределение равномерное 
тең мөлшерлі төлемдердің тəсімі - схема равномерных 
платежей 

тең мүмкіндіктер - равные возможности 
тең мүмкіндіктер қағидаты - принцип равных 
возможностей 

тең негізде - на равных началах 
тең несие мүмкіндіктері - равные кредитные 
возможности 

тең салық салу - налогообложение равное 
тең сөрелі бұрыш - равнополочный уголок 
тең тиімділік - выгода равная 
тең тиімділік қағидаты - принцип равной выгоды 
тең төраға, тете төраға - сопредседатель
тең түпнұсқа - аутентичный 
тең үлес - доля равная 
тең шамаларды есепке алу - зачет равных величин 
тең шамаластық шегі, тепе-теңдік шегі - точка 
равновесия 

тең ықтималдық - вероятность равная 
тең, тепе-тең, бірдей - равный 
“теңбе-тең” - “поровну” 
теңге - тенге 
теңге бағамы, теңге нарқы - курс тенге 
“...теңгеге құндылығы жарияланған” - “С 
объявленной ценностью ... тенге”

“...теңгеге құндылығы жарияланған”. Тізімдемемен - 
“С объявленной ценностью ... тенге”. С описью
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теңгеге шаққандағы шетел валютасы - инвалютный 
тенге 

теңгемен бақылау - контроль тенге 
теңгемен өтеу - покрытие в тенге 
теңгені долларға айырбастау - обменивать тенге на 
доллары 

теңгені еуроға айырбастау - обменивать тенге на евро 
теңгені рубльге айырбастау - обменивать тенге на 
рубль 

теңгенің айырбас бағамы - обменный курс тенге 
теңгенің айырбасталымдылығы - конвертируемость 
тенге 

теңгенің алтын бағамы - золотой курс тенге 
теңгенің арнаулы бағамы - специальный курс тенге 
теңгенің құрамындағы алтын - золотое содержание 
тенге 

теңгенің нарықтық бағамы - рыночный курс тенге 
теңгенің ресми бағамы - официальный курс тенге 
теңгенің сатып алуға жарамдылығы индексі - индекс 
покупательной способности тенге 

теңгенің тауарлық валюталық бағамы - товарный 
валютный курс тенге 

теңгенің тура валюталық бағамы - прямой валютный 
курс тенге 

теңгермелі алымдар - уравнительные сборы 
теңгермелі баж - уравнительная пошлина 
теңгермелі бөліс - уравнительное распределение 
теңгермелі өтемдік баж - уравнительная 
компенсационная пошлина 

теңгермелі салықтар - уравнительные налоги 
теңгермешілдік - уравниловка 
теңгермешілік - уравнительность 
теңгерілген - сбалансированный 
теңгерілген смета - сбалансированная смета 
теңгерілген шот - сбалансированный счет 
теңгерілгеннен тысқары шоттар - забалансированные 
счета 

теңгерілмеген - несбалансированный 
теңгерім - баланс 
теңгерім активтері - активы баланса 
теңгерім активіне енгізу - занесение в актив баланса 
теңгерім аралық шот - счет межбалансовый 
теңгерім бабы - статья баланса 
теңгерім баптарын бағалау - оценка статьей баланса 
теңгерім баптарын түгендеу - инвентаризация статей 
баланса 

теңгерім валютасы - валюта баланса 
теңгерім жасалатын күн - день, на который 
составляется баланс 

теңгерім жасау - составление баланса 
теңгерім коэффициенті - коэффициент балансовый 
теңгерім қалдығы - остаток балансовый 
теңгерім құрылымы - структура баланса 
теңгерім пассиві - пассив баланса 
теңгерім сертификаты - сертификат балансовый 
теңгерім сомасы - сумма баланса 
теңгерім тапшылығы - дефицит баланса 
теңгерім тепе-теңдігі - равновесие баланса 

теңгерім ұқсастығы - тождество баланса 
теңгерім ұсыну - представление баланса 
теңгерімге беру - передача на баланс 
теңгерімге келтіру - подведение баланса, сведение 
баланса

теңгерімге қосымша - приложение к балансу 
теңгерімде - на балансе 
теңгерімде болу - нахождение на балансе 
теңгерімдегі бүркемелі сақтық қорлар - скрытые 
резервы в балансе 

теңгерімдегі жайғасым - позиция в балансе 
теңгерімдегі пайда, теңгерімдік пайда - прибыль 
балансовая 

теңгерімделген фонд - фонд сбалансированный 
теңгерімдер жүйесі - система балансов 
теңгерімдер мен қаржы есептілігін (есеп-қисабын) 
талдау жөніндегі сарапшы - эксперт по анализу 
балансов и финансовой отчетности 

теңгерімдеу - сбалансирование 
теңгерімді əсірелеу - приукрашивание баланса 
теңгерімді баға - цена сбалансированная 
теңгерімді бекіту - утверждение баланса 
теңгерімді бұзу - нарушение баланса 
теңгерімді есептеу - исчисление баланса 
теңгерімді жоспар - план сбалансированный 
теңгерімді қайта бағалау - переоценка баланса 
теңгерімді қалпына келтіру, теңгерім қалпына 
келтірілсін - восстанавливать баланс 

теңгерімді құрылымдау ережелері - правила 
структуризации баланса 

теңгерімді талдау - анализ баланса
теңгерімді тексеру - ревизия баланса 
теңгерімді теңдестіру - уравнение баланса 
теңгерімді түрлендіру - трансформация баланса 
теңгерімді ұлғайту - расширение баланса 
теңгерімді ішінара өзгерту - реформация баланса 
теңгерімдік арасалмақ, теңгерімдік арақатынас - 
балансовые соотношения 

теңгерімдік əдіс - метод балансовый 
теңгерімдік бағалауға тең нарықтық құн - рыночная 
стоимость равная балансовой оценке 

теңгерімдік бағалаудан жоғары нарықтық құн - 
рыночная стоимость выше балансовой оценки 

теңгерімдік бағалаудан төмен нарықтық құн - 
рыночная стоимость ниже балансовой оценки 

теңгерімдік байланыстыру - увязка балансовая 
теңгерімдік бақылау - балансовый контроль 
теңгерімдік валюталық бағам - балансовый валютный 
курс 

теңгерімдік дебет - балансовый дебет 
теңгерімдік диаграмма - диаграмма балансовая 
теңгерімдік есеп беру, теңгерімдік есептеме - отчет 
балансовый 

теңгерімдік есеп-қисапты тексеру орталығы - центр 
проверки балансовой отчетности 

теңгерімдік есептеме (есеп беру) - балансовый отчет 
теңгерімдік есептеме (есеп беру) бабы - статья 
балансового отчета 
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теңгерімдік есептеме (есеп беру) құрылымы - 
структура балансового отчета 

теңгерімдік есептеме қорытындысы - итог 
балансового отчета 

теңгерімдік есептемені бекіту - утверждение 
балансового отчета 

теңгерімдік есептемені талдау - анализ балансового 
отчета 

теңгерімдік есептемені тексеру - ревизия балансового 
отчета 

теңгерімдік есептеменің қорытынды сомасы - 
итоговая сумма балансового отчета 

теңгерімдік жыл - год балансовый 
теңгерімдік залал - балансовые убытки 
теңгерімдік капитал - балансовый капитал 
теңгерімдік кесте - таблица балансовая 
теңгерімдік коэффициент - балансовый коэффициент 
теңгерімдік көрсеткіш - показатель балансовый 
теңгерімдік кредит - балансовый кредит 
теңгерімдік қаржыландыру - балансовое 
финансирование 

теңгерімдік құн - стоимость балансовая 
теңгерімдік өзгеріс - изменение балансовое 
теңгерімдік пайда - балансовая прибыль 
теңгерімдік тəуекелдік - риск балансовый 
теңгерімдік трансферт - трансферт балансовый 
теңгерімдік тізімдеме - балансовая ведомость 
теңгерімдік үлгі - модель балансовая 
теңгерімдік шот - балансовый счет 
теңгерімділік - сбалансированность 
теңгерімнен тыс активтер - активы внебалансовые 
теңгерімнен тыс баптар - внебалансовые статьи 
теңгерімнен тыс валюталық шот - внебалансовый 
валютный счет 

теңгерімнен тыс операциялар бойынша алынған 
пайда - прибыль по внебалансовым операциям 

теңгерімнен тыс шот - внебалансовый счет
теңгерімнен тысқары - забалансовый 
теңгерімнен тысқары баптар - забалансовые статьи 
теңгерімнен тысқары есеп - забалансовый учет 
теңгерімнен тысқары қаржы - забалансовые финансы 
теңгерімнен тысқары қаржыландыру - забалансовое 
финансирование 

теңгерімнен тысқары міндеттеме - забалансовое 
обязательство 

теңгерімнен тысқары операциялар - забалансовые 
операции 

теңгерімнен тысқары операциялар бойынша 
алынған пайда - прибыль по забалансовым 
операциям 

теңгерімнен тысқары шот - забалансовый счет 
теңгерімнің негізгі баптары - основные статьи баланса 
теңгерімнің өтімділігі - ликвидность баланса 
теңгерімнің өтімділігін талдау - анализ ликвидности 
баланса 

теңгерімнің өтімділік баптарының депозиттерге 
қатынасы - отношение ликвидных статей баланса к 
депозитам 

теңгерімнің пассив жағына қарай көшіру - перенос на 
пассивную сторону баланса 

теңгерімнің пассивіне енгізу - занесение в пассив 
баланса 

теңгерімнің стандарттық үлгісі - стандартный образец 
баланса 

теңгерімсіздік, теңгерілмегендік, үйлесімсіздік - 
дисбаланс, несбалансированность

теңдессіздік - беспрецедентность
теңдестік шарттар, тепе-теңдік шарттары - условия 
равновесия 

теңдестік, ұқсастық - тождество 
теңдестілген бюджет - сбалансированный бюджет 
теңдестірмелі қор - уравнительный фонд 
теңдестіру, теңгеру - балансировка
теңдестіру, теңгерімдеу - сбалансировать 
теңдестіруші есеп мөлшерлемесі - уравнивающая 
учетная ставка 

теңдестіруші төлем - уравнивающий платеж 
теңдестіруші шот - счет балансирующий 
теңдестірілген - уравновешенный 
теңдестірілген баға - уравновешенная цена 
теңдестірілген бірлескен қор - сбалансированный 
совместный фонд 

теңдестірілген бюджет - бюджет сбалансированный 
теңдестірілген қоржын - портфель сбалансированный 
теңдестірілген қорлар - сбалансированные фонды 
теңдестірілген нарық - рынок сбалансированный 
теңдестірілген операциялар қоржыны - 
уравновешенный портфель операций 

теңдестірілген өзара көмек қоры - сбалансированный 
взаимный фонд 

теңдестірілген өсу - сбалансированный рост 
теңдестірілген тепе-тең өсу - сбалансированный 
равновесный рост 

теңдестірілген шот - счет сбалансированный 
теңдестірілген экономика - экономика 
сбалансированная 

теңдестірілмеген бюджет - бюджет 
несбалансированный 

теңдестірілмеген өтімділік тəуекелі - риск 
несбалансированной ликвидности 

теңдік туралы ескертпе - оговорка о равенстве 
теңестіру - выравнивание, приравнение, 
уравновешивание, приравнять

теңестіру қоры - фонд выравнивания 
теңеу, теңестіру, теңдеу - уравнение 
теңсіздік - неравенство 
теңіз қатынасы - сообщение морское 
теңіз порты - морской порт
теңіз транзиті - морской транзит
теңіз транспорты - морской транспорт
теңіз үлесі - морская доля
теократия - теократия 
теология, діни ілім - теология 
теория - теория 
теориялық тұжырым - вывод теоретический 
тепе-тең баға - цена паритетная 
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тепе-тең баға, біркелкі баға - равновесная цена 
тепе-тең баға, тепе-теңдік бағасы - цена равновесия 

(равновесная) 
тепе-тең облигация, бара-бар облигация - облигация 
паритетная 

тепе-тең опцион, бара-бар опцион - опцион 
паритетный 

тепе-тең шама - равновесная величина 
тепе-тең, бірдей - равносильный 
тепе-теңдік; бара-барлық, бірдейлік - равновесие; 
паритет

тепе-теңдік (бара-барлық) бойынша - по паритету 
тепе-теңдік деңгейі, теңдестік деңгейі - уровень 
равновесия 

тепе-теңдік жағдайы - состояние равновесия 
тепе-теңдік жүйесі - система равновесия 
тепе-теңдік теңдеуі - уравнение равновесия 
тепе-теңдік шегі - точка паритета 
тепе-теңдікке келтіру - привести в равновесие 
тепе-теңдікке қол жеткізу - добиваться равновесия 
тепе-теңдіктен ауытқу - отклонение от паритета 
тепе-теңдіктен төмен - ниже паритета 
тепе-теңдікті бұзу - нарушение паритета 
тепе-теңдікті қолдау - поддерживание равновесия 
тепе-теңдікті сақтау - сохранение равновесия 
тепе-теңдікті тексеру - проверка равенства 
тепе-теңдіктің түбегейлі бұзылуы - фундаментальное 
нарушение равновесия 

тепе-теңсіздік жағдайы - состояние неравновесия 
тергеу - расследование
тергеу материалы - материал расследования
тергеуге жібермеу - недопуск к обследованию 
тергеуде болу - находиться под следствием 
тергеудегі (тергеуге алынған, тергеуде жүрген) - 
подследственный 

тергеуші - следователь 
терезе, саңылау, тыныстама - окно 
тереңдету - углубление 
терең ойлы, терең мағыналы - глубокомысленный 
термин, аталым - термин
терминология - терминология
термограф - термограф
термография - термография
термокөшіргі аппараты - аппарат термокопировальный
термопісіру машинасы - термосварочная машина
термоядролық - термоядерный
термоядролық фактор - фактор термоядерный
террор - террор
терция - терция 
терім кассасы - касса наборная 
теріс селекция - селекция отрицательная 
теріс (жағымсыз, ұнамсыз) - отрицательный 
теріс айналым капиталы - отрицательный оборотный 
капитал 

теріс акцепт, жағымсыз акцепт - отрицательный акцепт 
теріс ақпарат, ақпаратсыздандыру - дезинформация 
теріс жинақ ақша - отрицательные сбережения 
теріс көзқарас - отрицательное отношение 

теріс операциялық сальдо - отрицательное 
операционное сальдо 

теріс пайдаланушылықты анықтау, жолсыздықтарды 
анықтау - выявление злоупотреблений 

теріс пайыз - отрицательный процент 
теріс пайыздық мөлшерлеме - отрицательная 
процентная ставка 

теріс пікір - отзыв отрицательный 
теріс репрессалия - репрессалия отрицательная 
теріс салыстыру - отрицательная сверка 
теріс сальдо, теріс айырма, теріс қалдық - сальдо 
отрицательное 

теріс сан - отрицательное число 
теріс теңгерімді - с отрицательным балансом 
теріс түсінік - предвзятость 
теріске шығару - опровержение, отрицание
теріске шығарылатын ұйғарынды анықтық - 
презумпция опровержимая 

тест жүргізу, сынақтама жүргізу - проведение теста 
тет-беш - тет-беш
тете автор - соавтор
тете атқарушы, бірлесе орындаушы - соисполнитель 
тетік - механизм
техник - техник
техник маман - техник специалист
техника - техника
техника саласы - область техники
техникалық артта қалу, техникалық мешеулік - 
отсталость техническая 

техникалық бақылау - контроль технический 
техникалық басымдық - превосходство техническое 
техникалық белгі, техникалық таңба - технический 
знак 

техникалық ережелер - правила технические 
техникалық жəрдем - содействие техническое
техникалық жедел байланыс кұралдары - технические 
средства оперативной связи

техникалық жетілдіру - усовершенствование 
техническое 

техникалық жоба - проект технический 
техникалық кедергілер - технические барьеры 
техникалық кемшіліктер - неполадки технические 
техникалық көрсеткіштер - показатели технические 
техникалық кредит - технический кредит 
техникалық күтім жасау тобы - группа технического 
обслуживания 

техникалық күтімге не жөндеуге өтінім - заявка на 
техническое обслуживание или ремонт 

техникалық қауіпсіздікті қорғауды ұйымдастыру 
қызметі - служба организации охраны технической 
безопасности

техникалық құжат қоры - фонд технической 
документации 

техникалық құжаттама - документация техническая 
техникалық құжаттаманы табыстау - передача 
технической документации

техникалық құжаттаманың толықтығы - полнота 
технической документации 
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техникалық құралдар - технические средства 
техникалық құралдармен жабдықтау - оборудование 
техническими средствами

техникалық қызмет көрсету базасы - база 
технического обслуживания

техникалық қызмет көрсету шарттары - условия 
технического обслуживания 

техникалық нормалау - нормирование техническое
техникалық нормалау əдісі - метод технического 
нормирования 

техникалық нормативтік топ - техническая 
нормативная группа

техникалық пайдалану ережелері - правила 
технической эксплуатации 

техникалық ралли - техническое ралли 
техникалық редактор - редактор технический 
техникалық сақтық қорлар - технические резервы 
техникалық сипаттама - характеристика техническая 
техникалық талаптар - требования технические 
техникалық талдау - технический анализ 
техникалық тұрғыдан əлсіз нарық - технически 
слабый рынок 

техникалық тұрғыдан күшті нарық - технически 
сильный рынок 

техникалық фактор - фактор технический 
техникалық шарттар - условия технические 
техникалық ілгерілеу - прогресс технический 
техникалық-экономикалық артықшылық - 
преимущество технико-экономическое 

техникалық-экономикалық есеп - расчет технико-
экономический 

техникалық-экономикалық жағынан артта 
қалушылық - технико-экономическая отсталость 

техникалық-экономикалық жоспарлау - технико-
экономическое планирование 

техникалық-экономикалық көрсеткіштер - технико-
экономические показатели 

техникалық-экономикалық қызметтер көрсету - 
услуги технико-экономические 

техникалық-экономикалық негіздеме - технико-
экономическое обоснование 

техникалық-экономикалық негіздеуді ұсыну - 
представление технико-экономического обоснования 

техникалық-экономикалық тəуелсіздік - технико-
экономическая независимость 

техникалық-экономикалық тиімділік - эффективность 
технико-экономическая 

техникалық-экономикалық түрлендіру - модификация 
технико-экономическая 

техникамен жарақтандырылу - техническая 
оснащенность 

техникамен нығайтылғандық - техническая 
укрепленность

техниканы қолдану - применение техники 
техниканың сапалық тозуы - моральный износ техники 
техногенді апат - техногенная авария
технократия - технократия 
технократиялық теория - теория технократическая 

технолог - технолог
технология - технология 
технология деңгейі - уровень технологии 
технологияға ие болу - приобретение технологии 
технологияға қойылатын талаптар - требования к 
технологии 

технологияларды тіркеу - регистрация технологий 
технологиялық инжиниринг - инжиниринг 
технологический 

технологиялық айырбас - обмен технологический 
технологиялық ақпарат - информация технологическая 
технологиялық ақпаратты лицензиялау - 
лицензирование технологической информации 

технологиялық алшақтық - разрыв технологический 
технологиялық артта қалу - отставание 
технологическое 

технологиялық əдіс - метод технологический 
технологиялық басымдық - превосходство 
технологическое 

технологиялық жетілдіру - усовершенствование 
технологическое 

технологиялық жұмыссыздық - технологическая 
безработица 

технологиялық инфрақұрылым - инфраструктура 
технологическая 

технологиялық карта - технологическая карта 
технологиялық көрсеткіштер - показатели 
технологические 

технологиялық құжаттама - документация 
технологическая 

технологиялық құрылым - технологическая структура 
технологиялық қызмет - служба технологическая 
технологиялық қызметтер көрсету - услуги 
технологические 

технологиялық менеджмент - технологический 
менеджмент 

технологиялық мешеулік - отсталость технологическая 
технологиялық операциялар - технологические 
операции 

технологиялық өзгеріс - изменение технологическое 
технологиялық парк - технологический парк 

(технопарк) 
технологиялық прогресс - прогресс технологический 
технологиялық пысықтау - проработка 
технологическая 

“технологиялық рента” - “технологическая рента” 
технологиялық ресурстар - ресурсы технологические 
технологиялық сипаттама - характеристика 
технологическая 

технологиялық сілкініс - прорыв технологический 
технологиялық талаптар - требования технологические 
технологиялық теория - теория технологическая 
технологиялық тиімділік - технологическая 
эффективность 

технологиялық үдеріс - процесс технологический 
технологиялық үдеріс - технологический процесс 
технологиялық үдерісті басқару - управление 
технологическим процессом 
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технологиялық үдерістің өзгеруі - изменение 
технологического процесса 

технологиялық фактор - фактор технологический 
технологиялық шарттар - условия технологические 
технологиялылық көрсеткіші - показатель 
технологичности 

технологияны əзірлеу - разработка технологии 
технологияны енгізуді жоспарлау - планирование 
внедрения технологии 

технологияны келісімшарт бойынша табыстау - 
передача технологии по контракту 

технологияны қолдану - применение технологии 
технологияны табыстау - передача технологии 
технологияның тиімділігі - эффективность технологии 
технопарк, технология паркі - технопарк 
технополис - технополис 
тиесілі - причитающиеся 
тиесілі кезекті жарна - причитающийся очередной 
взнос 

тиесілі мүлік - принадлежащая недвижимость 
тиесілі пайыздар - причитающиеся проценты 
тиесілі сома - причитающаяся сумма 
тиесілі сома есебіне - в счет причитающейся суммы 
тиесілі сома есебіне төленетін төлем - платеж в счет 
причитающейся суммы 

тиесілі сома есебіне төлеу - платить в счет 
причитающейся суммы 

тиесілі соманың есебіне ішінара төлем төлеуді 
талап ету - требование частичного платежа в счет 
причитающейся суммы 

тиесілі төлем - платеж причитающийся 
тиеу, тиелім - отгрузка
тиеу-түсіру жұмыстары - погрузочно-разгрузочные 
работы

тиеуіш, жүк тиеуіш - погрузчик
тик - тик 
тикер - тикер 
титло - титло
титр - титр
титрлеу - титризация 
титул парақ - титульный лист
титул ұстаушы, титул иесі - титулодержатель 
титул; атақ-дəреже - титул
титулдар тізбекшесі - цепочка титулов 
титулды компания - титульная компания 
титулдық тізім - список титульный 
тиын - тиын 
тиын құны, шақа құны, мəнет құны, ақша құны - 
достоинство монеты 

тиын шығару, ақша шығару, мəнет шығару - выпуск 
монет 

тиынның жиекқырындағы жазу - надпись гуртовая на 
монете 

тиімді акциялар - эффективные акции 
тиімді баға - выгодная цена 
тиімді бақылауды қамтамасыз ету - обеспечение 
эффективного контроля 

тиімді бəсеке - эффективная конкуренция 

тиімді валюталық бағам - эффективный валютный 
курс 

тиімді жалақы теориясы - теория эффективной 
заработной платы 

тиімді күн (келісім күшіне енетін күн) - эффективная 
дата 

тиімді қаржы банк жүйесі - эффективная финансовая 
банковская система 

тиімді қоржын - эффективный портфель 
тиімді мəміле - выгодная сделка 
тиімді мөлшерлеме - ставка выгодная 
тиімді нарық - рынок эффективный 
тиімді норма - эффективная норма 
тиімді өсу - рост эффективный 
тиімді пайыздық мөлшерлеме - эффективная 
процентная ставка 

тиімді салық мөлшерлемесі - эффективная налоговая 
ставка 

тиімді сұраныс теориясы - теория эффективного спроса 
тиімді тəсіл - способ эффективный 
тиімді төлем - эффективный платеж 
тиімді ұсыныс - предложение выгодное 
тиімді шаралар - меры эффективные 
тиімді шарттармен сату - продажа на выгодных 
условиях 

тиімді шегерім - скидка выгодная 
тиімді шешім - решение эффективное 
тиімді экономикалық банк жүйесі - эффективная 
экономическая банковская система 

тиімділігі аз - малорентабельный 
тиімділігі төмен құралдар - малоэффективные средства
тиімділік, нəтижелілік - эффективность 
тиімділік атқарымы - функция эффективности 
тиімділік деңгейі - уровень эффективности 
тиімділік индексі - индекс эффективности 
тиімділік коэффициенті - коэффициент эффективности 
тиімділік нормативтері - нормативы рентабельности, 
нормативы эффективности

тиімділікті арттыру - повышение рентабельности 
тиімділікті арттыру əдісі - метод повышения 
рентабельности 

тиімділікті бағалау - оценка эффективности 
тиімділікті есептеу - расчет эффективности 
тиімділіктің артуы - повышение эффективности 
тиімділіктің төмендеуі - снижение эффективности 
тиімсіз - нерентабельный 
тиімсіз пайдалану - неэффективное использование 
тиімсіз шаралар - меры неэффективные 
тиіспеушілік, қол сұқпаушылық - неприкосновенность 
тиісті - подлежащий 
тиісті тапсырмалар - соответствующие поручения
тиісті тəртіп - надлежащий порядок 
тиісті тəртіппен - в надлежащем порядке 
тиісілмейтін қор, қол сұғылмайтын қор, 
жұмсалмайтын қор - запас неприкосновенный 

тиісінше - соответственно 
тиісінше ресімделген көшірме - надлежащим образом 
оформленная копия 
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тиісінше төленген - должным образом оплаченный 
тиянақсыз қарыз - нефундированные займы 
тиянақталған (баға туралы) - фиксированный 
зафиксированный, фундированный

тиянақталған айырбас бағамы - фиксированный 
обменный курс 

тиянақталған айырбас нормасы - фиксированная 
норма обмена 

тиянақталған активтер - фиксированные активы 
тиянақталған активтің тозымпұлдан кейінгі 
қалдықтық құны - остаточная стоимость 
фиксированного актива после амортизации 

тиянақталған аннуитет - фиксированный аннуитет 
тиянақталған баға - фиксированная цена 
тиянақталған бағам - фиксированный курс 
тиянақталған валюта бағамы - фиксированный 
валютный курс 

тиянақталған валюта бағамы жүйесі - система 
фиксированного валютного курса 

тиянақталған валюта бағамы саясаты - политика 
фиксированного валютного курса 

тиянақталған вексель - фиксированный вексель 
тиянақталған дивизор - фиксированный дивизор 
тиянақталған инвестициялық трест - фиксированный 
инвестиционный трест 

тиянақталған комиссиялық сыйақы - фиксированное 
комиссионное вознаграждение 

тиянақталған комиссиялық сыйақы мөлшерлемесі - 
фиксированная ставка комиссионного вознаграждения 

тиянақталған қаржы активтерін сатып алу - 
приобретение фиксированных финансовых активов 

тиянақталған қарызхаттар - фундированные займы 
тиянақталған қосындылы акциз, тиянақталған 
жиынтық акциз - фиксированный суммарный акциз 

тиянақталған қосындылы салық, тиянақталған 
жиынтық салық - фиксированный суммарный налог 

тиянақталған құн - фиксированная стоимость 
тиянақталған мерзімі жоқ облигациялық қарызхат - 
облигационный заем без фиксированного срока 

тиянақталған мөлшерлі қарыз - заем с фиксированной 
нормой 

тиянақталған мүлік кепілі - фиксированный 
имущественный залог 

тиянақталған нарықтық тепе-теңдік - фиксированное 
рыночное равновесие 

тиянақталған өтеу мерзімі - фиксированный срок 
погашения 

тиянақталған пайыздық мөлшерлеме - фиксированная 
процентная ставка 

тиянақталған рента - фиксированная рента 
тиянақталған салық, тіркелген салық - 
фиксированный налог 

тиянақталған сома - фундированная сумма 
тиянақталған сыйақы мөлшерлемесі - фиксированная 
ставка вознаграждения 

тиянақталған табыс, тиянақталған кіріс - 
фиксированный доход 

тиянақталған тепе-теңдік - паритет фиксированный 

тиянақталған төлем - фиксированные платежи 
тиянақталған трест - фиксированный трест 
тиянақталған шығын, тұрақты шығын - 
фиксированные издержки 

тиянақталған шығыс - фиксированные расходы 
тиянақтау, тіркеу, жазып қою - фундирование, 
зафиксировать

тиянақты борыш - фундированный долг 
тиянақты қаражаттың болуы - наличие 
фиксированных средств 

тиянақты қарыз - фундированный заем 
тиянақты мемлекеттік борыш - фундированный 
государственный долг 

тиянақты табыс - фундированный доход 
Т-кейіптес бухгалтерлік шот (екі жақты шот) - 
Т-образный бухгалтерский счет 

Т-кейіптес шот - Т-образный счет 
ТМД елдерімен тауар айналымы - товарооборот со 
странами СНГ 

ТМД елдерімен экономикалық ынтымақтастық - 
экономическое сотрудничество со странами СНГ 

ТМД-ның Төлем одағы - Платежный союз СНГ 
ТМД-ның экономикалық соты - экономический суд 
СНГ 

тобыр - сборище
товарды үйіп тастау (товарды іркіп қою) - затоварить 
тоғанақтау - фасовка
тоғыспалы аңысын аңдау құқығы - перекрестное 
выжидательное право 

тоғыспалы вексель - перекрестный вексель 
тоғыспалы деректер - перекрестные данные 
тоғыспалы жəрдем қаражат бөлу - перекрестное 
субсидирование 

тоғыспалы зерттеу - обследование перекрестное 
тоғыспалы икемділік коэффициенті - перекрестный 
коэффициент эластичности 

тоғыспалы кепілдік - перекрестная гарантия 
тоғыспалы қосу - перекрестное сложение 
тоғыспалы тепе-теңдік - паритет перекрестный 
тоғыспалы ұсыныстар - предложения перекрестные 
тоғыспалы хеджерлеу - хеджирование перекрестное 
тоғышар - мещанин
тозған шақа, тозған мəнет - монета изношенная 
тозғыштық - изнашиваемость 
тозу, тозық, тозым (амортизациялану) - износ, 
снашивание, снашиваться (амортизироваться)

тозу жылдамдығы - скорость изнашивания 
тозу мерзімі - срок износа 
тозу нормасы - норма износа 
тозу шегі - предел износа 
тозуды есептеу əдісі - метод начисления износа 
тозуды есептеу кестесі - таблица начисления износа 
тозуды есептеу кітабы - книга начисления износа 
тозығы жеткен - ветхость
тозығы жеткен вагон, апатқа ұшыраған вагон - 
аварийный вагон 

тозымды бастапқы құны бойынша есептеу - 
начисление износа по первоначальной стоимости 
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тозымды есептеу - начисление износа 
тозымды қалпына келтіру құны бойынша есептеу - 
начисление износа по восстановительной стоимости 

тозымды тең өлшемде есептеу - равномерное 
начисление износа 

тозымпұл əдісі - метод амортизации 
тозымпұл есептеу - начисление амортизационное 
тозымпұл есептеу əдісі - метод начисления  
амортизации 

тозымпұл кредиті - амортизационный кредит 
тозымпұл қаражаты - амортизационные средства 
тозымпұл мөлшері - норма амортизации 
тозымпұлға арналған сақтық қор - резерв на 
амортизацию 

тозымпұлға аударым - отчисление на амортизацию 
тозымпұлды есептеу əдісі - метод расчета амортизации 
тозымпұлдық аударым - отчисления амортизационные 
тозымпұлдық аударым кестесі - таблица 
амортизационных отчислений 

тозымпұлдық аударым мөлшері - норма 
амортизационных отчислений 

тозымпұлдық кредит - кредит амортизационный 
тозымпұлдық құн, амортизациялық құн - стоимость 
амортизационная 

тозымпұлдық сақтық қор - амортизационный резерв 
тозымпұлдық төлем - платеж амортизационный 
тойымды қажеттілік - потребности насыщаемые 
тоқыраулы нарық - рынок застойный 
тоқсан; орам, махалла - квартал
тоқсан сайын - ежеквартально 
тоқсан сайынғы басылым - издание ежеквартальное 
тоқсан сайынғы есептеу - расчет ежеквартальный 
тоқсанғы сайын есептеме - ежеквартальный отчет 
“тоқсандарды бөліктеу” - “разбиение кварталов” 
тоқсандық дивиденд - квартальный дивиденд 
тоқсандық есеп-қисап - отчетность квартальная 
тоқсандық есептеме - отчет квартальный 
тоқсандық есептеме (есеп беру, есеп) - квартальный 
отчет 

тоқсандық жалақы - квартальная заработная плата 
тоқсандық жарна - взнос квартальный 
тоқсандық жоспар - квартальный план, поквартальный 
план

тоқсандық көрсеткіш - квартальный показатель 
тоқсандық қаржы есептемесі, тоқсандық қаржы 
есеп-қисабы - квартальная финансовая отчетность 

тоқсандық теңгерім - квартальный баланс 
тоқсандық төлем - квартальный платеж 
тоқсандық төлемақы - выплата квартальная 
тоқсандық, тоқсан сайынғы - поквартальный
тоқтап қалу, қаңтарылу; қарапайым, жай - простой
тоқтата тұру жөніндегі бұйрық - приказ по 
приостановке 

тоқтата тұру, тоқтату, кідірту - приостановка, 
приостановление

тоқтата тұру; бұзылудан сақтау (мұрағат) қысқаша 
жазба жасау - законспектировать

тоқтатылған акция - остановленная акция 

тоқтатылған операциялардан түскен пайда - прибыль 
от прекращенных операций 

тоқтатылған шот - счет замороженный 
тоқтатылу, тоқтату - прекращение 
“тоқтатым” бұйрық - приказ “стоп” 
тоқтатым-аут-прайс - стоп-аут-прайс 
тоқтатым-баға - стоп-цена 
тоқтатым-бұйрық - стоп-приказ 
тоқтатым-гоу цикл, тоқтатым-гоу кезең - стоп-гоу 
цикл 

“тоқтатым-лимит” - “стоп-лимит” 
“тоқтатым-лимит” бұйрық - приказ “стоп-лимит” 
тоқтатым-лимит-ордер - стоп-лимит-ордер 
тоқтатым-лосс - стоп-лосс 
тоқтатым-ордер - стоп-ордер 
тоқтатым-өкім - распоряжение-стоп 
тоқтатым-өкім - стоп-распоряжение 
тоқтатым-парақ - стоп-лист 
тоқтатым-тапсырма - стоп-поручение 
тоқтатым-тапсырыс - стоп-заказ 
тоқтау салынған активтер - активы замороженные 
тоқтаусыз инфляция - непрекращающаяся инфляция 
тоқыраған (нарықтық жағдаят туралы) - застойный 
тоқыраған нарық - застойный рынок 
тоқырау - застой
тоқырау жағдайы - состояние застойное 
тоқырау жағдайындағы нарық - рынок в состоянии 
депрессии 

тоқырау жылы - год застойный 
тоқырау кезеңі - застойный период, период застоя
тоқырау құбылыстары - застойные явления
тоқырау, тоқыраушылық - стагнация 
тоқырауға тап болу - прийти к застою 
тоқыраулы нарық - рынок стагнирующий 
тоқыраулы өңір - регион депрессивный 
тоқыраулы экономика - экономика застойная 
толайым сату бағасы - цена распродажи 
толайым сатып алу - закупка оптом 
толайым сатып алу құқығы - право закупки 
толайым сатып алу мөлшері - размер закупок 
толайым сатып алуды жүзеге асыру тəртібі - порядок 
осуществления закупок 

толассыз əдіс - сквозной метод 
толассыз есеп - сквозной учет 
толассыз коносамент - сквозной коносамент 
толассыз қозғалыс - бесперебойное движение 
толғағы жеткен (мəселе) - наболевший (вопрос)
толғағы жеткен проблема - проблема назревшая 
толғақты - злободневный
толеранттылық, төзімділік, тағаттылық - 
толерантность 

толқымалы нарық - рынок колеблющийся 
толтырылған бланк - бланк заполненный 
толтырылмаған - незаполненный 
толтырылмаған бланк - бланк незаполненный 
толтырылмаған чек - незаполненный чек 
толығатын ресурстар - ресурсы восполнимые 
“толық айналымды” - “с полным оборотом” 
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толық акцепт (ризалық) - полный акцепт 
толық арнаулы аудит - полный специальный аудит 
толық аудит - полный аудит 
толық ашу (белгілі бір мəмілеге қатысты барлық 
елеулі фактілерді талап ету жəне ашу) - полное 
раскрытие 

толық аяқталған фьючерстік операция - полностью 
завершенная фьючерсная операция 

толық баға - полная цена 
толық бағалы валюта, құны толымды валюта - 
полноценная валюта 

толық бағалы мəнет, құны толымды мəнет - 
полноценная монета 

толық емес деректер бойынша, толымсыз деректер 
бойынша - по неполным данным 

толық емес лот (топтама), толымсыз топтама - 
неполный лот 

толық есеп айырысу - полный расчет 
толық есептен шығару - полное списание 
толық жарна - полный взнос 
толық жауапкершілік - полная ответственность 
толық индоссамент - полный индоссамент 
толық ипотека - полная ипотека 
толық кері талап - полный регресс 
“толық кері талапты” - “с полным регрессом” 
толық купонды облигация - облигация с полным 
купоном 

толық купондық облигация - полная купонная 
облигация 

толық күн - день полный 
толық күндер - дни полные 
толық қайтымдылық - полная обратимость 
толық қалпына келтірілген капитал - полностью 
восстановленный капитал 

толық қаржыландыру - полное финансирование 
толық қаржылық есеп айырысу - полный финансовый 
расчет 

толық қол қойылған қарыз - полностью подписанный 
заем 

толық құқықты серіктес - партнер полноправный 
толық құқықты қатысушы - участник полноправный 
толық құқықты мүшелік - членство полноправное 
толық құқықтылық - полноправие
толық құқылы меншіктенуші - собственник 
полноправный 

толық құқылы мүше - член полноправный 
толық құны бойынша қаржы есебі - финансовый учет 
по полной стоимости 

толық лотқа бұйрық - приказ на полный лот 
толық мақұлдау - одобрение полное 
толық мүше - член действительный 
толық мүшелік - членство полное 
толық негізбен - с полным основанием 
толық облигация - полная облигация 
толық орналастырылған жаңа бағалы қағаздар - 
полностью размещенные новые ценные бумаги 

толық ортақ ипотека - полная общая ипотека 
толық өтем - полное покрытие 

толық өтемақы - полная компенсация 
толық өтемақылы мəміле - сделка с полной 
компенсацией 

толық сенім - полное доверие 
толық сенім қоры - полный траст 
толық сервис - полный сервис 
толық серіктес (əріптес) - полный партнер 
толық серіктес, толық əріптестік - полное партнерство 
толық серіктестік - полное товарищество 
толық сома - полная сумма 
толық тексеріс - полная ревизия 
толық тең құқықтылық - равноправие полное 
толық төлем - полный платеж 
толық төленбеген акция - неполностью выплаченная 
акция 

толық төленбеген сома - сумма недоплаченная 
толық төленген - полностью оплаченный 
толық төленген акция - полностью оплаченная акция 
толық төленген төлем - полностью произведенный 
платеж 

толық төлеу - оплачивать полностью 
толық тіркелген облигация - облигация полностью 
зарегистрированная 

толық, жан-жақты, жеткілікті, толық қамтитын - 
исчерпывающий

толықпайтын ресурстар - ресурсы невосполнимые 
толықтырма шарт - субсидиарный договор 
толықтырма, толықтыру - дополнение пополнение, 
восполнить, дополнить

толықтыру көздері - источники комплектования
толықтыру көздерін анықтау өлшемі - критерий 
определения источников комплектования 

толықтыру туралы ескертпе - оговорка о дополнении 
толықтырушы бағалық - дополняющая такса
толықтырушы шот - счет дополняющий 
толықтырылып жатқан мұрағат - архив 
комплектующийся

толықтырып ресімдеу, қосымша ресімдеу - 
дооформление 

толымды (күміс туралы) - полноценный 
толымды ақша, толық бағалы ақша, құны толымды 
ақша - полноценные деньги 

толымды серіктестік - партнершип 
толымды серіктестікке қатысушының құқықтары - 
права участника полного товарищества 

толымды серіктестіктің құрылтайшылық шарты - 
учредительный договор полного товарищества 

толымды сұраныс - полноценный спрос 
толымсыз ақша - неполноценные деньги 
толымсыз ақшаны айналымнан алу - изъятие из 
оборота неполноценных денег 

толымсыз ауысымды жұмыс - работа неполную смену 
толымсыз жұмыс аптасы - неполная рабочая неделя 
толымсыз жұмыс аптасында істелетін жұмыс - работа 
неполной рабочей недели 

толымсыз жұмыс күніндегі жұмыс - работа неполный 
рабочий день 

толымсыз жұмыс уақыты - неполное рабочее время 
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толымсыз құқықтық титул - неполный правовой титул 
толымсыз мағлұмдама - неполная декларация 
толымсыз мекенжай, толық емес мекенжай - 
неполный адрес

толымсыз одақ - неполноценный союз 
толымсыз өтіл - неполный стаж 
толымсыз тиын, толымсыз мəнет, құнсыз тиын, 
құнсыз мəнет, толымсыз шақа, құнсыз шақа - 
неполноценная монета 

толымсыз топтама жөніндегі тапсырма - поручение на 
неполный лот 

толымсыз топтамаға бұйрық - приказ на неполный лот 
толымсыз уақыт - время неполное 
томаға-тұйық валюта - замкнутая валюта 
томаға-тұйық экономика - экономика замкнутая 
томаға-тұйық экономикалық жүйе - замкнутая 
экономическая система 

“том-некст” - “том-некст” 
тонау - грабеж
тонаушылық - мародерство
тонаушылық баға белгілеу - грабительское 
ценообразование 

тоннаж - тоннаж
тоннаж нарығында тарифтердің төмендеуі - падение 
тарифов на рынке тоннажа 

тонна-километр (т/км) - тонна-километр (т/км)
тонтин (бағалы қағаз) - тонтин 
тонтина - тонтина 
тонфильм, дыбыстық фильм - тонфильм
топ жетекшісі - групповод 
топ; шеңбер - группа; круг 
топбасы - староста 
топографиялық мұрағаттық көрсеткі - 
топографический архивный указатель

топология - топология
топоним - топоним 
топонимика - топонимика 
топтама - партия 
топтама көлемі - объем партии 
топтама нөмірі - номер партии 
топтама парағы - лист партии 
топтамалап сатып алу - покупка партиями 
топтамалар жүйесі - система блоков, система партий
топтамалы жөнелтімдер - партионные отправления
топтамалы қабылдау - партийонный прием
топтамалы пошта жөнелтімдері - партионные почтовое 
отправления 

топтамалық есеп əдісі, топтамалық есептеу əдісі - 
партионный метод учета 

топтамалық калькуляция əдісі - попартионный метод 
калькуляции 

топтамалық тексеру - партионная проверка 
топтаманың заттаңбасы - этикетка партии 
топтаманың мөлшерін анықтау формуласы - формула 
определения размера партии 

топтастыру - консолидировать 
топтастырушы кредит - консолидирующий кредит 
топтастырылған - консолидированный 

топтастырылған борыш, шоғырландырылма борыш 
- консолидированный долг 

топтастырылған қор - консолидированный фонд 
топтастырылған құжаттар - сгруппированные 
документы 

топтастырылған сипаттама - описание групповое
топтастырылған тасымал - консолидированная 
перевозка 

топтастырылған шот - консолидированный счет 
топтастырылмаған - неконсолидированный 
топтастырылмаған борыш - неконсолидированный 
долг 

топтау, топтастыру, топтастық, топтастырма - 
группировка

топтық абоненттік жəшіктер - групповые абонентские 
ящики

топтық индекс - индекс групповой 
топтық монополия - монополия групповая 
топтық мүшелік - членство групповое 
топтық шот - счет групповой 
топшылама - предположение
топшылаулы, тұспалдаулы, ойдағы - подразумеваемый 
топшылдық - групповщина
тор, қапас - клетка
торап - узел
тораптық пошта бөлімшесі - узловое почтовое 
отделени

тораптық пошта кəсіпорны - узловое почтовое 
предприятие

тораптық станция - станция узловая
торкөз, кереге көз - клеточка
торкөзді гелиогравюра - сетчатая гелиогравюра
торуыл - засада
торығушылық - пессимизм 
тосқауыл - барьер, заслон
тосқауыл қою, оқшауландыру - заблокирование 
тосқауылдар жасау - создание барьеров 
тосқауылдарды еңсеру - преодоление барьеров 
тосқауылдарды жою - устранение барьеров 
тотализатор - тотализатор 
тоталитаризм - тоталитаризм 
тото (тотализатор) - тото 
тоттану, коррозия - коррозия
“төбесі”, “жоғарғы шегі” - “потолок” 
төзімділік - толерантность
төлем - платеж 
төлем агенті - платежный агент 
төлем айналымы - платежный оборот 
төлем актісі - акт платежа 
төлем алуға өтініш жасау - обращение за платежом 
төлем алушы - получатель платежа 
төлем атқарымы - функция платежная 
төлем аударымы - перевод платежа, платежные 
переводы

төлем əдісі - метод платежа 
төлем бойынша берешек - задолженность по оплате 
төлем бойынша кепілгер - поручитель по платежам 
төлем бойынша кінəрат-талап - претензия по платежу 
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төлем бойынша міндеттемелерді орындауға 
қабілеттілік - способность выполнить обязательства 
по платежам 

төлем бұйрығы - платежный приказ 
төлем валютасы - валюта платежа 
төлем валютасын таңдау - выбор валюты платежа 
төлем варранты - платежный варрант 
төлем ваучері (кепілхаты) - платежный ваучер 
төлем ғұрыптары - платежные обычаи 
төлем дағдарысы - кризис платежный 
төлем деректемелері - реквизиты платежные 
төлем есебі, төлемді есепке алу - учет платежей 
төлем есебіне - в зачет платы 
төлем есебіне алуға қабылдау - принимать в зачет 
платежа 

төлем есебіне қабылдау - принимать в счет платежа 
төлем жөніндегі агент - агент платежный, агент по 
платежам

төлем жүйесі - платежная система 
төлем жылы - год платежа 
төлем карточкаларын шығару - выпуск платежных 
карточек

төлем карточкасы - карточка платежа (карточка 
платежная) 

төлем кассасы - платежная касса 
төлем кезектілігінің реті - порядок очередности 
платежей 

төлем кезеңі - период платежа 
төлем келісімі - платежное соглашение 
төлем коэффициенті - коэффициент выплат 
төлем көздері - источники платежа 
төлем көзінен салық ұстау - удержание налога у 
источника выплаты 

төлем көзінен ұсталатын салық - налог у источника 
выплаты 

төлем көзінен ұсталатын салықты есептеу тəртібі 
- порядок исчисления налога, удерживаемого у 
источника 

төлем кредиті - платежный кредит 
төлем куəлігі - свидетельство платежа 
төлем купоны - платежный купон 
төлем күнтізбесі - платежный календарь 
төлем күні - день платежа, платежный день
төлем кітабы - книга платежей 
төлем кітапшасы - платежная книжка 
төлем қабілетсіздігі туралы ескертпе - оговорка о 
неплатежеспособности 

төлем қабілеттілігі көрсеткіші - показатель 
платежеспособности 

төлем қабілеттілігі туралы мағлұмдама - декларация о 
платежеспособности 

төлем қабілеттілігі, төлем төлеуге қабілеттілік - 
платежеспособность 

төлем қабілеттілігін тексеру - проверка 
платежеспособности 

төлем қабілеттілігінің кепілдігі, төлем төлеуге 
қабілеттілік кепілдігі - гарантия платежеспособности

төлем қабілеттілігінің шегі - предел 
платежеспособности 

төлем қабілеті бар сұраныс, төлем төлеуге жарамды 
сұраныс - платежеспособный спрос 

төлем қабілеті қағидаты - принцип 
платежеспособности 

төлем қабілетін жоғалту коэффициенті - коэффициент 
утраты платежеспособности 

төлем қабілетінің дағдарысы - кризис 
платежеспособности 

төлем қаражаты - средства платежные 
“төлем қаражаты” атқарымы, “төлем құралы” 
атқарымы - функция “средство платежа” 

төлем қолхаты - платежная расписка 
төлем құжаттамасы - документация платежная 
төлем құжаттары бланкі - бланк платежных документов 
төлем құжаттарын есептік өңдеу - учетная обработка 
платежных документов 

төлем құжаттарын қағазсыз өңдеу жүйесі - система 
безбумажной обработки платежных документов 

төлем құжаттарын салыстырып тексеру жүйесі - 
система сверки платежных документов 

төлем құжаттарына арналған мөр - печать для 
платежных документов 

төлем құжаттарының есебі - учет платежных 
документов 

төлем құжаттарының тізілімі - реестр платежных 
документов 

төлем құжаттарының тіркелімі - регистр платежных 
документов 

төлем құжаты - платежный документ 
төлем құжатымен төлеу - выплата платежным 
документом 

төлем құжатын төлеуден бас тарту - отказ в оплате 
платежного документа 

төлем құқығы - право платежа 
төлем құралы - платежный инструмент, средство 
платежа

төлем лимиті - лимит платежа 
төлем мекемесі - платежное учреждение 
төлем мерзімі - срок платежа 
төлем мерзімі басталған - с наступившим сроком 
платежа 

төлем мерзімі басталған бойда - по наступлении срока 
платежа 

төлем мерзімі басталған кезде - при наступлении срока 
платежа 

төлем мерзімі кейінге қалдырылатын аккредитив - 
аккредитив с отсрочкой платежа 

төлем мерзімі ұзартылатын сауда - торговля с 
рассрочкой платежа 

төлем мерзімі ұзартылған сауда мəмілесі - торговая 
сделка с отсроченным платежом 

төлем мерзімін белгілеу - устанавливать срок платежа 
төлем мерзімін кейінге қалдыру - отсрочка платежа, 
предоставление отсрочки платежа, отсрочивать платеж 

төлем мерзімін кейіндету туралы өтініш - просьба об 
отсрочке платежа 

төлем мерзімін кейіндетіп сату - продажа с отсрочкой 
платежа 
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төлем мерзімін кешіктірген қарызгер - заемщик, 
просрочивший платеж 

төлем мерзімін өткізіп алғаны үшін айыппұл - штраф 
за просрочку платежа 

төлем мерзімін өткізіп алу - просрочивать платеж, 
просрочка платежа

төлем мерзімін ұзарту - продлевание срока платежа, 
продлевать срок платежа

төлем мерзімін ұзарту алушы - получатель отсрочки 
платежа 

төлем мерзімін ұзарту кезеңі - период отсрочки платежа 
төлем мерзіміне дейін - до срока платежа 
төлем мерзімінің басталған күні - день наступления 
срока платежа 

төлем мерзімінің басталуы - наступление срока платежа 
төлем мерзімінің кейінге шегерілгені үшін бағаға 
қосылатын үстеме - надбавка к цене за отсрочку 
платежа 

төлем мерзімінің құрылымы - структура сроков 
платежа 

төлем мерзімінің өткен күні - день истечения срока 
платежа

төлем мерзімінің өткені туралы еске салу - 
напоминание об истечении срока платежа 

төлем мерзімінің өткені үшін өсімақы - пени за 
просрочку платежа 

төлем мерзімінің өтіп кетуін жою - ликвидировать 
просрочку платежей 

төлем мөлшерлемесі - ставка платежа 
төлем мөлшері - размер платежа 
төлем міндеттемелерін орындау мерзімін кейінге 
қалдыру - отсрочка исполнения платежных 
обязательств 

төлем міндеттемесі - платежное обязательство 
төлем наразылығы - протест платежа 
төлем нормасы - норма оплаты 
төлем нұсқауы - платежное указание 
төлем нысаны - форма платежа 
төлем нысанын таңдау - выбор формы платежа 
төлем одақтары - платежные союзы 
төлем операцияларын бақылау бөлімі - отдел 
контроля платежных операций 

төлем операцияларын жүзеге асыру - осуществление 
платежных операций 

төлем операциясы - платежная операция 
төлем ордері - ордер платежный 
төлем орнына бағалы қағаздар алушы - получатель 
ценных бумаг против платежа 

төлем өндіріп алу - взимание платежей 
төлем рəсімі - процедура платежа 
төлем сақтық қоры - резерв платежей 
төлем салу - налагать платеж, наложение платежа
төлем салу, төлем төлеу - внесение платы 
төлем сертификаты - сертификат платежный 
төлем сомасы - сумма платежа 
төлем сомасын бөлу - распределение сумм платежей 
төлем сомасының орнын толтыру - возмещение суммы 
платежа 

төлем сұранысы - платежный спрос 
төлем тағайындау - назначение платежа 
төлем талабы - требование платежное 
төлем талабы, төлем талапшоты - платежное 
требование 

төлем талабының қолайлылығы - приемлемость 
платежного требования 

төлем талабы-тапсырмасын төлеуге жазбаша келісім 
беру - письменное согласие на оплату платежного 
требования-поручения 

төлем талап-тапсырмасы - платежное требование-
поручение 

төлем талаптары арқылы есеп айырысу - расчет 
платежными требованиями 

төлем талаптарын дисконттау - дисконтирование 
платежных требований 

төлем талаптарының тізілімі - реестр платежных 
требований 

төлем талаптары-тапсырмалары арқылы есеп айы-
ры су - расчет платежными требованиями-поручениями 

төлем тапсырмалары арқылы есеп айырысу - 
расчеты платежными поручениями 

төлем тапсырмаларының көшірімі - выписка 
платежных поручений 

төлем тапсырмасы - платежное поручение 
төлем тапсырмасы бланкі - бланк платежного 
поручения 

төлем тасқыны - поток платежей 
төлем тəртібі - платежная дисциплина 
төлем тəртібін бұзушы - нарушитель платежной 
дисциплины 

төлем тəртібінің бұзылуы - нарушение порядка 
платежей 

төлем тəсілі - способ платежа 
төлем тəуекелдігі - риск платежный 
төлем теңгерімі - платежный баланс 
төлем теңгерімі бабы - статья платежного баланса 
төлем теңгерімі бөлімі - раздел платежного баланса 
төлем теңгерімі шоттарының құрылымы - структура 
счетов платежного баланса 

төлем теңгерімін жасау жөніндегі басшылық - 
руководство по составлению платежного баланса 

төлем теңгерімін қалыптастыру қағидаты - принцип 
формирования платежного баланса 

төлем теңгеріміндегі қателер мен қалып қойған 
сөздер - ошибки и пропуски в платежном балансе 

төлем теңгеріміндегі құндық бағалау - стоимостная 
оценка в платежном балансе 

төлем теңгерімінің ағымдағы операциялары шоты - 
счет текущих операций платежного баланса 

төлем теңгерімінің актив қалдығы (сальдосы) - 
активное сальдо платежного баланса 

төлем теңгерімінің ауытқуы - колебание платежного 
баланса 

төлем теңгерімінің əркелкі жай-күйі - неравновесное 
состояние платежного баланса 

төлем теңгерімінің базистік баптары - базисные статьи 
платежного баланса 
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төлем теңгерімінің дағдарысы - кризис платежного 
баланса 

төлем теңгерімінің кестесі - таблица платежного 
баланса 

төлем теңгерімінің құрауыштары - компоненты 
платежного баланса 

төлем теңгерімінің оң айырмасы - положительное 
сальдо платежного баланса 

төлем теңгерімінің пассив сальдосы - пассивное 
сальдо платежного баланса 

төлем теңгерімінің сальдосы - сальдо платежного 
баланса 

төлем теңгерімінің стандарттық компоненттері - 
стандартные компоненты платежного баланса 

төлем теңгерімінің тапшылығы - дефицит платежного 
баланса 

төлем теңгерімінің тепе-теңдігі - равновесие 
платежного баланса 

төлем тетігі - механизм платежей, платежный механизм 
төлем төлемеу қатері - риск неплатежа 
төлем төлемеудің себебі - причина неплатежа 
төлем төлемеуші - неплательщик 
төлем төленбеу жағдайында - в случае неплатежа 
төлем төленбеу қатерін сақтандыру - страхование 
риска неплатежа 

төлем төленген күнгі құн - стоимость на день платежа 
төлем төленгені туралы хабарлама - уведомление о 
выплате

төлем төленетін жер - домицилий платежа 
төлем төленетін күнгі бағам - курс на день платежа 
төлем төленетін нақты күн - фактическая дата платежа 
төлем төлеу - производить платеж, производство платежа
төлем төлеу кестесі - график выплат
төлем төлеу күні - дата платежа 
төлем төлеу қабілетін бағалау - оценка 
платежеспособности 

төлем төлеу міндеттемесі - обязательство произвести 
платеж 

төлем төлеу міндеті - обязанность уплаты платежей 
төлем төлеу тəртібі - порядок осуществления платежей 
төлем төлеу үшін чек ұсыну - представление чеков для 
оплаты 

төлем төлеуге дəрменсіз борышкер деп жариялау - 
объявлять несостоятельным должником 

төлем төлеуге жарамды қорлар - запасы 
платежеспособности 

төлем төлеуге қабілетсіз - неплатежеспособный 
төлем төлеуге қабілетсіз акционер - неплатежеспособ-
ный акционер 

төлем төлеуге қабілетсіз банк - неплатежеспособный 
банк 

төлем төлеуге қабілетсіз банкіні қайта капиталдан-
дыру - рекапитализация неплатежеспособного банка 

төлем төлеуге қабілетсіз борышқор - 
неплатежеспособный должник 

төлем төлеуге қабілетсіз дебиторлардың берешегін 
залал ретінде есептен шығару - списание в убыток 
задолженность неплатежеспособных дебиторов 

төлем төлеуге қабілетсіз деп жарияланған - 
объявленный неплатежеспособным 

төлем төлеуге қабілетсіз деп жариялау - объявление 
неплатежеспособным, объявлять неплатежеспособным

төлем төлеуге қабілетсіз деп тану туралы сот шешімі 
- судебное решение о признании неплатежеспособным 

төлем төлеуге қабілетсіз жағдайға сақтандыру - 
страхование на случае неплатежеспособности 

төлем төлеуге қабілетсіз қаржы делдалдары - 
неплатежеспособные финансовые посредники 

төлем төлеуге қабілетсіздік жағдайы - состояние 
неплатежеспособности 

төлем төлеуге қабілетсіздік қатері - риск 
неплатежеспособности 

төлем төлеуге қабілетсіздік туралы өтініш - заявление 
о неплатежеспособности 

төлем төлеуге қабілетсіздік туралы хабарландыру - 
объявление о неплатежеспобности 

төлем төлеуге қабілетсіздік, төлем қабілетсіздігі - 
неплатежеспособность 

төлем төлеуге қабілетті - платежеспособный 
төлем төлеуге қабілетті банк - платежеспособный банк 
төлем төлеуге қабілетті борышкер - платежеспособный 
должник 

төлем төлеуге қабілетті сұранысты шағындау - 
свертывание платежеспособного спроса 

төлем төлеуге қабілетті тапсырушы - 
платежеспособный поручитель 

төлем төлеуге қабілетті тұтынушы - 
платежеспособный потребитель 

төлем төлеуге қабілетті фирма - платежеспособная 
фирма 

төлем төлеуге қабілетті фирма - фирма 
платежеспособная 

төлем төлеуге қабілеттілігін анықтау - определение 
платежеспособности 

төлем төлеуге қабілеттілік дəрежесі - степень 
платежеспособности 

төлем төлеуге қабілеттілік коэффициенті, төлем 
қабілеттілігі коэффициенті - коэффициент 
платежеспособности 

төлем төлеуге қабілеттілік туралы өтініш - заявление 
о платежеспособности 

төлем төлеуге қабілеттілікті талдау - анализ 
платежеспособности 

төлем төлеуге қабілеттіліктің төмендеуі - снижение 
платежеспособности 

төлем төлеуге өкілеттіктер - полномочия производить 
платежи 

төлем төлеуге рұқсат - разрешение на выплату
төлем төлеуге ұсынылған аударма вексель - 
переводный вексель к оплате 

төлем төлеуден бас тарту - отказ произвести платеж 
төлем төлеуден босату - освобождение от оплаты
төлем төлеудің кешіктірілу мерзімі - срок задержки 
оплаты 

төлем төлеудің қажеттігі туралы хабарлама - 
уведомление о необходимости совершить платеж 
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төлем туралы еске салу хаты - письмо с напоминанием 
о платеже 

төлем туралы ескерту - напоминание о платеже 
төлем туралы келісім - соглашение о платежах 
төлем туралы нұсқаулықтар - инструкции о платеже 
төлем туралы өкім - распоряжение о платеже 
төлем туралы өкім беру - отдавать распоряжение о 
платеже 

төлем туралы өтініш - ходатайство о платеже 
төлем туралы бұйрық - приказ о платеже 
төлем туралы хабарлама - извещение о платеже, 
уведомление о платеже

төлем туралы хабарлама бланкі - бланк уведомления о 
платеже 

төлем туралы шарт - договор о платеже 
төлем түрі - вид платежа 
төлем тізімдемесі - платежная ведомость 
төлем тізімдемесіне қосу - включение в платежную 
ведомость 

төлем ұсыну - предложение платежа 
төлем үшін құжат ұсыну - предъявление документа для 
платежа 

төлем үшін чек ұсыну - представление чеков для 
платежа 

төлем флоуты - флоут платежный 
төлем хабарламасы - платежное извещение 
төлем чегінің трассанты - трассант платежного чека
төлем шарттары - условия платежа 
төлем шарттары туралы тармақ - пункт об условиях 
платежа 

төлем шоты - счет платежный 
төлем шотына аудару, төлем есебіне аудару - перевод в 
счет платежа 

төлемақы аймағы - зона оплаты
төлемақы белгілеу - установление платы 
төлемақы есептеу - начисление платы 
төлемақы есептеу тəртібі - порядок исчисления платы 
төлемақы мөлшерлемесі - ставка платы 
төлемақы мөлшері - размер выплат 
төлемақы сомасы - сумма оплаты
төлемақы тағайындау - назначение платы 
төлемақы тарифі - тариф оплаты
төлемақы төлету, төлемақы өндіріп алу - взимание 
платы 

төлемақы төлеу мерзімі - срок выплаты 
төлемақы төлеу тəртібі - порядок осуществления платы 
төлемақы төлеуге рұқсат туралы өтініш - просьба о 
разрешении на оплату 

төлемақы төлеуші, төлем төлеуші - плательщик платы 
төлемақы туралы есептеме - отчет о выплатах 
төлемақы туралы уағдаластық - договоренность об 
оплате 

төлемақы үшін көрсету - предъявление для оплаты 
төлемақы шамасы - величина оплаты
төлемақы шарттары, төлеу шарттары - условия оплаты 
төлемақы, ақы, төлеу, төлем - плата 
төлемақы, төлеу - оплата 
төлемақыға рұқсат - разрешение на оплату 

төлемақыдан босату - освобождение от платы 
төлемақыны талап ету - требовать оплату 
төлемақыны тексеру - проверка оплаты
төлемақының жоқтығы - отсутствие оплаты
төлемақының талап етілетін мерзімі - требуемый срок 
оплаты 

төлемақысы кепілдікті аккредитив - аккредитив с 
гарантией оплаты 

төлемге кепілдік беру - гарантирование платежа 
төлемге қарсы - против платежа 
төлемге қол жеткізу - добиваться платежа 
төлемге құжаттар ұсыну - представление документов к 
платежу 

төлемге мəулет беру, төлем мерзімін ұзарту - давать 
отсрочку платежа 

төлемге наразылық - протест в платеже 
төлемге рұқсат беру - разрешение выплаты 
төлемге тоқтам салу - мораторий на платежи 
төлемге ұсыну - предъявление к платежу 
төлемге шектеулерді алып тастау - снятие ограничений 
на платежи 

төлемдегі дəлдік - точный в платежах 
төлемдегі делдал - посредник в платежах 
төлемдер есебінің кітабы - книга учета платежей 
төлемдер жүйесі - система платежей (платежная) 
төлемдер инкассосы - инкассо платежей 
төлемдер қабылдау орынжайы - пункт приема 
платежей 

төлемдер құрылымы - структура платежей 
төлемдер мен түсімдердің оң қуаттамасы - положи-
тельное подтверждение платежей и поступлений 

төлемдер тəртібі - порядок платежей 
төлемдер туралы есептеме - отчет о платежах 
төлемдер шектемесі - блокирование платежей 
төлемдерге арналған қаражат - средства для платежей 
төлемдерге тыйым салу - замораживание платежей 
төлемдерді аудару - перечисление платежей 
төлемдерді аударудың тікелей ақпарат берілетін 
электронды жүйесі - электронная система перевода 
платежей с прямой передачей информации 

төлемдерді аударудың электронды жүйесі - 
электронная система перевода платежей 

төлемдерді аяқтау - завершение платежей 
төлемдерді бағалау - оценка платежей 
төлемдерді бөлу - распределение платежей 
төлемдерді бірдей ету - выравнивание выплаты 
төлемдерді жүзеге асыру - осуществление платежей 
төлемдерді кешіктіру - запаздывание с платежами 
төлемдерді орындау - исполнение платежей 
төлемдерді өзара есепке алу туралы келісім - 
соглашение о взаимном зачете (взаимозачете) платежей 

төлемдерді өндіріп алу жөніндегі менеджер - менеджер 
по взысканию платежей 

төлемдерді өтеу - погашение платежей 
төлемдерді реттеу үдерісі - процесс регулирования 
платежей 

төлемдерді реттеу шарттары - условия регулирования 
платежей 
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төлемдерді тоқтата тұру - приостановление платежей 
төлемдерді тоқтата тұру туралы бұйрық - приказ о 
приостановке платежей 

төлемдерді тоқтата тұру туралы хабарлама - 
извещение о приостановке платежей 

төлемдерді тоқтату - прекращение платежей 
төлемдерді төлеудің тиімділігі - эффективность 
осуществления платежей 

төлемдерді электронды жүйенің көмегімен аудару - 
перевод платежей с помощью электронной системы 

төлемдердің əркелкілігі - неравновесие платежей 
төлемдердің дұрыстығы - правильность платежа 
төлемдердің кезектілігі - очередность платежей 
төлемдердің көп жақтылығы - многосторонность 
платежей 

төлемдердің өтемі - покрытие платежей 
төлемдердің толық төленуі - полнота внесения 
платежей 

төлемдердің түсімі - поступление платежей 
төлемдердің шарттары бұзылған облигациялық 
қарыз - облигационный заем с нарушением условий 
платежей 

төлемдердің электрондық жүйесі, электрондық 
төлемдер жүйесі - электронная система платежей 

төлемді алғанын растау - подтверждение получения 
платежа 

төлемді алмау - неполучение платежа 
төлемді белгілі бір борышқа жатқызу - отнесение 
платежа к определенному долгу 

төлемді борыштың өтеміне жатқызу - относить платеж 
в погашение долга 

төлемді борышының өтелуіне есептеу - зачисление 
платежа в счет долга 

төлемді бөліп-бөліп өтеу (мəулеттік өтем) жолымен 
сатып алу - покупка с рассрочкой платежа 

төлемді жаңарту - возобновлять платежи 
төлемді жолдау - направление платежа 
төлемді жою - отмена оплаты 
төлемді жүзеге асыру - осуществлять платеж 
төлемді жүктеу - возложение платежа 
төлемді инкассолау орнын таңдау - выбор места 
инкассирования платежа 

төлемді инкассолау үшін чек ұсыну - представление 
чеков для инкассации платежа 

төлемді көбейту - увеличение выплат 
төлемді көбейту туралы ескертпе - оговорка об 
увеличении выплат 

төлемді кідірткені үшін төлемақы өсімі - пеня за 
задержку платежа 

төлемді кідірту - задержка платежа 
төлемді қайта бастау, төлемді жаңғырту - 
возобновление платежа 

төлемді қамтамасыз ету - обеспечение платежа 
төлемді қуаттау - подтверждение платежа 
төлемді мəулеттік төлеу, төлемді бөліктеп төлеу, 
төлем мұрсатанасы - рассрочка платежей 

төлемді мерзімінде төлемегені үшін төлемақы өсімі - 
пеня за просрочку платежа 

төлемді талап ету - востребование платежа, настаивание 
на платеже, требование платежа, требовать платеж

төлемді танымау туралы өтініш - заявление о 
непризнании платежа 

төлемді телеграф арқылы хабарлау - телеграфное 
авизование платежей 

төлемді тоқтата тұру - приостановка платежа 
төлемді толық алушы - получатель платежа полностью 
төлемді төлеттіру - взыскивание платежа 
төлемдік алтын - золото платежное 
төлемдік ғұрып - обычай платежный 
төлемдік кредит - кредит платежный 
төлемдік қолхат - расписка платежная 
төлемдік сұраныс - спрос платежный 
төлемдік теңгерімді реттеу саясаты - политика 
регулирования платежного баланса 

төлемдік флоут - платежный флоут 
төлемдік-кредиттік қарым-қатынас - отношения 
платежно-кредитные 

төлемділік белгілері - признаки платежности 
төлемеу, төлемсіз, бейтөлем - неплатеж 
төлемеу, төленбеу - неуплата 
төлемнен бас тарту - отказ в платеже, отказ от платежа
төлемнен босату - освобождение от платежа 
төлемнен қалыс қалу - воздерживаться от платежа 
төлемнен ұстап қалу - удержание из платежей 
төлемнен шегерім - скидка с платежей 
төлемнің ағымдағы мерзімі, ағымдағы төлем мерзімі 

- текущий срок платежа 
төлемнің ақырғы мерзімі - окончательный срок 
платежа 

төлемнің белгіленген мерзімі - установленный срок 
платежа 

төлемнің егжей-тегжейі - подробности платежа 
төлемнің кідіртілу мерзімі - срок задержки платежа 
төлемнің негізгі мерзімі - основной срок платежа 
төлемнің төленбегені туралы хабарлама - уведомление 
о неплатеже 

төлемнің төленбегені туралы хабарландыру - 
объявление о неплатежах 

төлемнің төленбеуі себепті наразылық - протест из-за 
неплатежа 

төлемнің төленбеуі туралы сот ісі - судебное дело о 
неплатеже 

төлемнің түспеуі - непоступление платежа 
төлемнің уақтылы төленбеуі қатері - риск 
своевременности платежей 

төлемнің ұзартылған мерзімі - продленный срок 
платежа 

төлемнің шекті мезгілі - предельный срок платежа 
төлемші, төлеуші - плательщик 
төлемшінің немесе қарызгердің өз міндеттемелерін 
орындамауы қатері - риск невыполнения 
плательщиком или заемщиком своих обязательств 

төлемшінің төлем құжатын төлеуден бас тартуы - 
отказ плательщика в оплате платежного документа 

төлемі кідіртілетін аккредитив - аккредитив с 
задержкой платежа 
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төлеміне кепілдік беру - гарантирование оплаты 
төленбеген - неуплаченный 
төленбеген аударым - неоплаченный перевод
төленбеген берешек - неоплаченная задолженность 
төленбеген борыш - неуплаченный долг 
төленбеген вексель - неоплаченный вексель 
төленбеген дивиденд - невыплаченный дивиденд 
төленбеген еңбек - труд неоплаченный 
төленбеген жарна - взнос неуплаченный 
төленбеген залалға сақталған сақтық қорлар - 
резервы неоплаченных убытков 

төленбеген капитал - неоплаченный капитал, 
неуплаченный капитал

төленбеген кезекті жарна - неуплаченный очередной 
взнос 

төленбеген қалдық - невыплаченный остаток, остаток 
неоплаченный

төленбеген қарыз - заем неоплаченный 
төленбеген құралдар - неоплаченные инструменты 
төленбеген немесе жеткіліксіз төленген халықаралық 
жөнелтімдер - неоплаченные или недостаточно 
оплаченные международные отправления 

төленбеген несие - неоплаченный кредит 
төленбеген пайыз - невыплаченный процент 
төленбеген пайыздардың қорлануы - накопление 
неуплаченных процентов 

төленбеген пошта жөнелтімі - неоплаченное почтовое 
отправление 

төленбеген сақтандыру жарнасы - неуплаченный 
страховой взнос 

төленбеген салық - налог неуплаченный 
төленбеген салық сомасына шегерім - скидка на сумму 
неуплаченного налога 

төленбеген сома - неуплаченные суммы 
төленбеген сомаға пайыздар - проценты на 
неоплаченные суммы 

төленбеген соманы өндіріп алу - взыскание 
неуплаченных сумм 

төленбеген сыйлықақы - премия неоплаченная 
төленбеген тапсырма - неоплаченное поручение
төленбеген төлем туралы жазбаша немесе ауызша 
хабарлау - письменное или устное уведомление о 
неплатеже 

төленбеген төлем, төленбеу - неоплата 
төленбеген тратта - неоплаченная тратта 
төленбеген чек - чек неоплаченный 
төленбеген чектер - неоплаченные чеки 
төленбеген шот - счет неоплаченный 
төленбеген шоттарды қайта сату - перепродажа 
неоплаченных счетов 

төленбеген шоттарды табыстау - передача 
неоплаченных счетов 

төленбеген шот-фактура - счет-фактура неоплаченная 
төленбейтін - неоплачиваемый 
төленбеу, төлемеу - невыплата 
төленбеуі себепті вексельге наразылық - протест 
векселя из-за неплатежа 

төленген - оплаченный 

төленген акционерлік капитал - оплаченный 
акционерный капитал 

төленген ақша - уплаченные деньги
төленген аударымдардың тізімдемесі - опись 
оплаченных переводов 

төленген бағам - оплаченный курс 
төленген борыш - оплаченный долг, уплаченный долг
төленген вексель - оплаченный вексель 
төленген жеткізу - доставка оплаченная 
төленген капитал - оплаченный капитал 
төленген күні - дата оплаты
төленген қарыз - оплаченный заем 
төленген несие - оплаченная ссуда 
төленген пайыз - процент выплаченный 
төленген сақтандыру жарнасы - уплаченный страховой 
взнос 

төленген салықтардың есебі - учет уплаченных 
налогов 

төленген сома - выплаченная сумма, уплаченная сумма
төленген соманы қайтару туралы талап - требование 
о возврате уплаченной суммы 

төленген сыйақыны қайтару - возврат выплаченного 
вознаграждения 

төленген тратта - тратта оплаченная 
төленген хат - письмо оплаченное 
төленген чек - оплаченный чек 
төленген шот - оплаченный счет 
төленген шығыс - оплаченные расходы 
төленгені туралы түсірілген бедер - оттиск об оплате
төленгені туралы хабарлама - уведомление об оплате
төленді (P.Р.) - оплачено (P.Р.)
төленетін - оплачиваемый 
төленетін чек - оплачиваемый чек 
төленсін - платить, оплачивать 
төленсін деген бұйрық - приказ заплатить 
төленуге тиіс - подлежит к оплате
төленуге тиіс варранттар - подлежащие оплате 
варранты 

төленуге тиіс мерзімді облигациялар - подлежащие 
оплате срочные облигации 

“төленуге тиіс табыс салығы” - “подоходный налог к 
оплате ” 

төленуге тиіс табысты облигациялар - подлежащие 
оплате доходные облигации 

төленуге тиісті - подлежащий выплате, подлежащий 
оплате

төленуінде алшақтығы бар аударымдар - 
несквитовавшиеся переводы

төлеп алу жоспары - план выкупа 
төлеп құтылу, есеп айырысу; жаза, зауал - расплата, 
уплатить

төлету мөлшері, өндіріп алу мөлшері - размер 
взыскания 

төлеу - уплата, выплата 
төлеу есебіне - в счет уплаты 
төлеу кезеңі - период выплаты 
төлеу күні - дата выплаты 
төлеу мерзімі - срок уплаты 
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төлеу мерзімі кейінге қалдырылған тратта - тратта к 
оплате с отсрочкой 

төлеу мерзімі тиянақталған қаржы төлемі - 
финансовый платеж с фиксированным сроком уплаты 

төлеу мерзімін .... күнге кешіктіру - просрочка уплаты 
на ... дней 

төлеу мерзімін кейінге қалдыру - отсрочка уплаты 
төлеу мерзімін кешіктіру - просрочка уплаты 
төлеу мерзіміндегі алшақтық - расхождение в сроках 
уплаты 

төлеу сомасы - сумма выплаты 
төлеу тəсілдері - способы оплаты
төлеу туралы өкім - распоряжение об оплате 
төлеу туралы талап - требование об уплате 
төлеу уақыты - время выплаты 
төлеу, төлемақы, төлем - выплата, расплата 
“төлеуге жатпайды” - “не подлежит к оплате”
төлеуге көрсету - предъявление к оплате 
төлеуге қабілетті - способный платить 
төлеуге қабілетті сатып алушы - покупатель 
платежеспособный 

төлеуге қабілеттілік - способность платить 
төлеуге немесе өтеуге арналған сақтық қорлар - 
резервы для выкупа или погашения 

төлеуге ұсынылатын қорланған пайыздар шоты - 
счет накопленных процентов к оплате 

төлеуге ұсынылатын норма - нота к оплате 
төлеуге ұсынылатын шот - счет к оплате 
төлеуге ұсынылған акцептілер - акцепты к уплате 
төлеуге ұсынылған пайыздар - проценты к выплате, 
проценты к уплате

төлеуге ұсынылған төлем міндеттемелері - платежные 
обязательства к уплате 

төлеуге ұсынылған шот сомасы - сумма счета к оплате 
төлеуден бас тарту - отказ от оплаты 
төлеуден босату - освобождение от уплаты 
төлеуді жазбаша талап ету - письменное требование 
уплаты 

төлеуді талап ету - требование оплаты, требование 
уплаты, требовать уплаты

төлеуші əкімшілік - платящая администрация
төлқұжат үстелі - стол паспортный 
төлқұжаттау - паспортизация
төлсипат - атрибут
төмен - низкий 
төмен баға - низкая цена 
төмен баға кезеңінде сатып алу (биржада) - покупка в 
период низких цен 

төмен бағалы басылымдар - малоценные печатные 
издания

төмен валюталық бағам - низкий валютный курс 
төмен жалақы - низкая заработная плата 
төмен пайыз - процент низкий 
төмен пайыз кепілдігімен қарыз - заем под низкие 
проценты 

төмен пайызбен берілетін несие - ссуда под низкий 
процент 

төмен пайызды - низкопроцентный 

төмен пайыздық мөлшерлеме саясаты - политика 
низких процентных ставок 

төмен рейтинг - рейтинг низкий 
төмен сұрыпты - низкосортный 
төмен сұрыпты тауар - товар низкосортный 
төмен сынамалы - низкопробный 
төмен сынамалы алтын - золото низкой пробы 
төмен сырғыту - скат
төмен тұрған - нижестоящий 
төмен тұрған бюджетке берілетін демеуқаржы - 
дотация нижестоящим бюджетам 

төмен тұрған органдар - органы нижестоящие 
төмен тұрған ұйым - организация нижестоящая 
төмен түсіретін науа, құлдилама науа - спускной 
желоб

төмен түсіру, құлдилама, орналасым - спуск
төменгі баға - низшая цена 
төменгі басшылық - руководство низшее 
төменгі буындағы басшы - руководитель низового 
звена 

төменгі деңгейге берілетін трансферт - трансферт 
нижнему уровню 

төменгі инвестициялық шек - нижний 
инвестиционный предел 

төменгі органдар - нижестоящие органы 
төменгі палата - палата нижняя 
төменде аты аталған - нижепоименованный 
төменде ескерілген - нижеупомянутый 
төменде қол қоюшылар - нижеподписавшиеся 
төмендеген бағам - пониженный курс 
төмендегі, төменде айтылған - нижеследующий 
төмендемелі тариф - понижающийся тариф
төмендететін үрдіс - тенденция понижательная 
төмендеткіш, төмендетілме (биржада) - 
понижательный 

төмендету - понижать 
төмендету жағына қайта қарау - пересмотр в сторону 
понижения 

төмендету ойыны кезінде сату (биржада) - продажа 
при игре на понижение 

төмендету үрдісіндегі нарық - рынок с понижательной 
тенденцией 

төмендету, кеміту - снижение
төмендету, кемітіп көрсету - занижение 
төмендетуге жасалған мəміле - сделка на понижение 
төмендетушілік пиғыл - настроение понижательное 
төмендетілген баға - заниженная цена, сниженная цена
төмендетілген бағамен сату - продажа по сниженным 
ценам 

төмендетілген нормалар - нормы заниженные 
төмендетілмейтін депозиттер - неснижаемые депозиты 
төмендетілмелі нарықтық жағдаят - понижательная 
рыночная конъюнктура 

төмендетілмелі пиғыл - понижательное настроение 
төмендетілмелі үрдіс - понижательная тенденция 
төмендетілу (баға туралы) - понижаться, снижаться
төмендеу (баға, бағам туралы), құлдырау - понижение, 
падение
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төмендеу үрдісіндегі орнықты нарық - устойчивый 
рынок с тенденцией к понижению 

төмендеу үстіндегі баға - снижающаяся цена 
төмендеу үстіндегі бағам - снижающийся курс 
төмендеуге алып-сатарлық жасау - спекуляция на 
понижение 

төмендеуге алып-сатарлық кезінде сату - продажа при 
спекуляции на понижение 

төмендеуге ойнау кезінде келісімшарттар бойынша 
міндеттемені өтеу (жабу) - покрывать обязательства 
по контрактам при игре на понижение 

төмендеуге ойнаушы алып-сатарлардың жайғасымы 
- позиция спекулянтов, играющих на понижение 

төмендеуге ойнаушыдан сатып алу - покупка у 
играющего на понижение 

төмендеуші (баға, бағам туралы) - понижающийся 
төмендеуші бағам - понижающиеся курсы 
төмендеуші биржалық бағам - понижающийся 
биржевой курс 

төменқол тауар - товар пакотильный 
төңкеріс - переворот
төраға, төрайым - председатель 
төрағалық - председательство 
төрағалық ету - председательствовать 
төрағалық етуші - председательствующий 
төрағаның есеп беруі - отчет председателя 
төрағаның орынбасары - заместитель председателя 
төралқа - президиум 
төрелік алым - сбор арбитражный 
төрелік ескертпесі, арбитраждық ескертпе - оговорка 
арбитражная 

төрелік комиссиясы - арбитражная комиссия 
төрелік комитет - комитет арбитражный 
төрелік ресімділік - формальности арбитражные 
төрелік сот - суд арбитражный 
төрелік сот комиссиясының құзыреті - компетенция 
арбитражной комиссии 

төрелік сот комиссиясының төрағасы - председатель 
арбитражной комиссии 

төрелік сот комиссиясының шешімі - решение 
арбитражной комиссии 

төрелік сот қолхаты - расписка арбитражная 
төрелік сот міндеттемесі - обязательство арбитражное 
төрелік сот тəртібі - порядок арбитража 
төрелік сот ұйымы - организация арбитражная 
төрелік сотқа жүгіну - обращение в арбитраж 
төрелік сотты жүргізу - проведение арбитража 
төрелік сотты тағайындау тəртібі - порядок назначения 
арбитра 

төрелік соттың қарауы - рассмотрение арбитражное 
төрелік соттың өкілеттігі - полномочие арбитра 
төрелік соттың шешімі - решение арбитража 

(арбитражное) 
төрелікке жүгіну - прибегать к арбитражу 
төреші - арбитр
төреші қолақысы - гонорар арбитра 
төрешіге қарсылық мəлімдеу - заявление отвода 
арбитру 

төрешіл - бюрократ
төрешілдік - бюрократизм, казенщина
төрешіні ауыстыру - замена арбитра 
төрешіні тағайындау - назначение арбитра 
төрешінің атқарымы - функция арбитра 
төрешінің міндетті шешімі - обязательное решение 
арбитра 

төрешінің міндеті - обязанность арбитра 
төрт данада - в четырех экземплярах 
“төрт көзді” талап ету - требование “четырех глаз” 
“төртінші” нарық - рынок “четвертый” 
төте сайлау - выборы прямые 
төтелегіш - внедорожник
төтеннен - экспромт 
төтенше - чрезвычайный 
төтенше ақпарат - чрезвычайная информация 
төтенше ахуал - чрезвычайная ситуация
төтенше бюджет - бюджет чрезвычайный 
төтенше жағдай - обстоятельства чрезвычайные, 
положение чрезвычайное, условия экстремальные

төтенше жағдайлардың алдын алу жəне жою 
жөніндегі комиссия - комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

төтенше жəне өкілетті елші - чрезвычайный и 
полномочный посол 

төтенше жиналыс - собрание чрезвычайное 
төтенше кредит - чрезвычайный кредит 
төтенше кіріс - чрезвычайные доходы 
төтенше қарар - резолюция чрезвычайная 
төтенше қаржыландыру - финансирование 
чрезвычайное 

төтенше мəжіліс - заседание чрезвычайное 
төтенше мəртебе - чрезвычайный статус 
төтенше операцияларға арналған сақтық қор - резерв 
для чрезвычайных операций 

төтенше өкілеттік - чрезвычайные полномочия 
төтенше салық - чрезвычайный налог 
төтенше шаралар - меры чрезвычайные 
төтенше шығасыны жабуға арналған сақтық қор - 
резерв на покрытие чрезвычайных потерь 

төтенше шығыс - чрезвычайные расходы 
тракация - тракация 
трактация, талқылама - трактация 
транжа - транжа 
транзакция - транзакция 
транзакция өткізу, транзакция жүргізу - проводить 
транзакцию 

транзакциялық келісімшарттар - транзакционные 
контракты 

транзит елі - страна транзита 
транзит операциялары - транзитные операции 
транзит сертификаты - сертификат транзитный 
транзит чек - чек транзитный 
транзит, өткін, өткіншілік, өткелек, өткінші 
жолаушы, өткінші жүк - транзит 

транзитке арналған көліктік дəліз - транспортный 
коридор для транзита 

транзиттік аккредитив - транзитный аккредитив 
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транзиттік баж - транзитные пошлины 
транзиттік департамент - транзитный департамент 
транзиттік жəне ақырғы шығыстардан босату - 
освобождение от транзитных и оконечных расходов

транзиттік жəне ақырғы шығыстың жыл сайынғы 
ортақ есебі - общий ежегодный расчет транзитных и 
оконечных расходов

транзиттік кеден бажы - транзитная таможенная 
пошлина 

транзиттік кодтар жүйесі - система транзитных кодов 
транзиттік қатынас - сообщение транзитное 
транзиттік құжат - транзитный документ 
“транзиттік машина” - “транзитная машина” 
транзиттік мекеме (əкімшілік) - учреждение 

(администрация) транзита
транзиттік нөмір - транзитный номер 
транзиттік орталық - транзитный центр
транзиттік пошта жөнелтімі - транзитное почтовое 
отправление 

транзиттік пошта мекемесі - транзитное почтовое 
учреждение

транзиттік сақтандыру - страхование транзитное 
транзиттік сауда - торговля транзитная 
транзиттік тариф - тариф транзитный 
транзиттік тасымал - транзитная перевозка
транзиттік тауар - транзитный товар 
транзиттік тауар айналымы - транзитный товароборот 
транзиттік төлем құжаттары - транзитные платежные 
документы 

транзиттік хат - транзитное письмо 
транзиттік хаттарды толтыруға арналған машина - 
маши на, предназначенная для заполнения тран зитных 
писем 

транзиттік хат-хабар - транзитная корреспонденция
транзиттік чек - транзитный чек 
транзиттік шот - транзитный счет 
транзиттік шығыс - транзитные расходы
“Транзиттік шығыс” тізімдемесі - ведомость 

“Транзитные расходы”
транзиттің бостығы - свобода транзита
трансакция - трансакция 
трансакциялық атқарым - трансакционная функция 
трансакциялық депозиттер - трансакционные 
депозиты 

трансакциялық шығын - издержки трансакционные 
трансатлантикалық сауда - торговля 
трансатлантическая 

трансдорт - трансдорт 
трансеуропалық сауда - торговля трансевропейская 
транскрипция (банк ісінде) - транскрипция 
трансляция (бухгалтерияда) - трансляция 
трансляциялық валюталық тəуекел, ұлт аралық 
валюталық тəуекел - трансляционный валютный риск 

трансляциялық тəуекел - трансляционный риск 
“трансматик” - “трансматик” 
“трансматик мани сервис” - “трансматик мани сервис” 
транспаренттілік, мөлдірлік, ашықтық, 
ұғынықтылық, адалдық - транспарентность 

транспорт, көлік; тасымал (бухгалтерияда: соманы 
тасымалдау) - транспорт 

транспортер - транспортер
транспортер таспасы - лента транспортера
транспортердің салтаң жылжитын тармағы - 
холостая ветвь транспортера

транспортерлік таспа - транспортерная лента
транссертификат / көлік сертификаты - транспортный 
сертификат / транссертификат 

трансұлттық банктер, ұлт аралық банктер - 
транснациональные банки 

трансұлттық корпорация, ұлт аралық корпорация - 
транснациональная корпорация 

трансұлттық қаржы-өнеркəсіп топтары, ұлт аралық 
қаржы-өнеркəсіптік топтар - транснациональные 
финансово-промышленные группы 

трансфер / трансферт - трансфер / трансферт 
трансфер-агенттер атқарымы - функция трансфер-
агентов 

трансфер-агенттік қызметтер көрсету - трансфер-
агентские услуги 

трансферлік баға - трансферные цены 
трансферлік тəуекел (қатер) - трансферный риск 
трансферт бойынша алушы - получатель по 
трансферту 

трансферт бойынша табыстаушы тұлға - передающее 
лицо по трансферту 

трансферт жөніндегі агент - агент по трансферту 
трансферт жөніндегі агент-банк - банк-агент по 
трансферту 

трансферт жөніндегі келісім - соглашение по 
трансферту 

трансферт нөмірі - номер трансферта 
трансферт операциялары - операции трансфертные 
трансферт түсімдері - поступления трансфертов 
трансферт үшін алымдар - сборы за трансферт 
трансферт-агент - трансферт-агент 
трансферттер кітабы - книга трансфертов 
трансферттік агент - трансфертный агент 
трансферттік аккредитив, аудармалы аккредитив - 
аккредитив трансфертабельный 

трансферттік аударым - перечисления трансфертные 
трансферттік баға - трансфертная цена 
трансферттік баға белгілеу, трансферттік бағаның 
құралуы - трансфертное ценообразование 

трансферттік бағаны белгілеу - установление 
трансфертных цен 

трансферттік келісімдер - трансфертные соглашения 
трансферттік қолхат - трансфертная расписка 
трансферттік құжат - трансфертный документ 
трансферттік қызметтер көрсету - трансфертные 
услуги 

трансферттік қызметтер көрсету шоты - счет 
трансфертных услуг 

трансферттік қызметтердің автоматты шоты - 
автоматический счет трансфертных услуг 

трансферттік нысан - трансфертная форма 
трансферттік тəуекел - трансфертный риск 
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трансферттік төлем - платеж трансфертный 
трансферттік төлем - трансфертный платеж 
трансферттік төлемдердің таза көлемі - чистый объем 
трансфертных платежей 

трансферттік шарттық баға - трансфертная договорная 
цена

трансферттік шығыс - расходы трансфертные 
трансшекаралық несиелендіру - трансграничное 
кредитование 

транцатион - транцатион 
транш / транша, үлесті несие - транш / транша 
траншетт - траншетт 
траншты орналастыру - размещение транша 
трассант шоты, сенімгер шоты - счет трассанта 
трассант, сенім білдіруші, сенімгер (аударма вексельді 
ұстаушы) - трассант 

трассанттың жауапкершілігі - ответственность 
трассанта 

трассат, сенімгер - трассат 
трассат-сертификат - трассат-сертификат 
траст, сенім қоры, сенімгерлік - траст 
траст бөлімі, сенімгерлік бөлімі - отдел трастовый 
траст-фонд, сенімгерлік-қор - траст-фонд 
тратта, аударма вексель - тратта 
тратта бағамын белгілеу - устанавливать курс тратты 
тратта бойынша өтем - покрытие по тратте 
тратта бойынша төлемақы - выплата по тратте 
тратта данасы - экземпляр тратты 
тратта иесі - держатель тратты 
тратта мерзімін ұзарту - пролонгирование тратты 
тратта сомасы, сенім қорының сомасы - сумма тратты 
тратта ұсыну бойынша төлем - платеж по 
предъявлении тратты 

тратта ұсынудың орнына жүретін төлем - плата 
против представления тратты 

траттаға наразылық білдіру - опротестование тратты 
траттадағы табыстама жазба - передаточная надпись 
на тратте 

тратталарды сатып алу - негоциация тратт 
тратталардың есебі - учет тратт 
тратталау, вексель аудару - трассирование 
траттамен төленетін төлем - платеж траттой 
траттамен төлеу - плата траттой, платить траттой
траттаны дисконттау - дисконтирование тратты 
траттаны инкассоға қабылдау - принятие тратты на 
инкассо 

траттаны көрсету - предъявление тратты 
траттаны қайта есептеу - переучитывание тратты 
траттаны қайта табыстау - переуступка тратты 
траттаны мерзімінде төлеу - оплачивать тратту в срок 
траттаны пайдалану - использование тратты 
траттаны сату - продажа тратты 
траттаны төлеу - оплата тратты, оплачивать тратту
траттаның бірінші данасы - первый экземпляр тратты 
траттаның көшірімі - выписка тратты 
траттаның мерзімін ұзарту - пролонгация тратты 
траттаның орнына жүретін төлем - платеж против 
тратт 

траттаның сыртқы бетіндегі табыстама жазба - 
передаточная надпись на оборотной стороне тратты 

траттаның төленгені туралы хабарлама - уведомление 
об оплате тратты 

трафареттік құжат - трафарет құжат, трафаретный 
документ 

тревелерс-чек (жол чегі) - тревелерс-чек 
трейдер (биржа саудасына қатысушы) - трейдер 
трейдинг (қайта сату) - трейдинг 
тренд / трэнд - тренд / трэнд 
треске қарсы саясат - политика антитрестовская 
трест - трест 
трест қоры - фонд треста 
трест-компаниялар - трест-компании 
трестіге қарсы заңнама - законодательство 
антитрестовое 

трибунал (əскери жоғарғы сот орны) - трибунал 
триггерлік баға - триггерные цены 
трипартизм, үш партизм - трипартизм 
трипликат (үш дана етіп толтырылған құжат) - 
трипликат 

троя жүйесі (асыл металдардың салмағы) - тройская 
система 

Троя унциясы - тройская унция 
труст (біріккен инвестициялық қорлар, синдикаттар) 

- труст 
трэдинг - трэдинг 
трэнд (баға өзгеретін бағыт) - трэнд 
ту - знамя
туған жері; кен орны, кен көзі, кеніш - месторождение 
туристік аккредитив - туристский аккредитив 
туристік ваучер, туристік кепілхат - туристский  
ваучер 

туристік чек - чек туристический / туристский 
туристік чек, туристер чегі - туристический чек 
тутұғыр, тудіңгек - флагшток
туу (туған жылы) - рождение 
туу актісінің кітабы - метрическая книга 
туу туралы деректер - данные метрические 
туу туралы куəлік - метрика, метрическое 
свидетельство

туындаған - возникший 
туынды - производный 
туынды бағалы қағаздар - производные ценные бумаги 
туынды бағалы қағаздармен жасалатын мəмілелер - 
сделки с производными ценными бумагами 

туынды депозит - производный депозит 
туынды код - производный код
туынды қаржы құралдары - производные финансовые 
инструменты 

туынды құрал - производный инструмент 
туынды нарық - производный рынок 
туынды сұраныс - производный спрос 
туынды табыс - производные доходы 
туынды шама - производная величина 
туынды шығыс - производные расходы 
туынды, шығарма - произведение 
туыстас - побратим
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“туыстас” тараптардың арасындағы трансакция - 
трансакция между “родственными” сторонами 

туыстық бойынша мұралану - наследование по 
родству 

тұғыр - пъедестал
тұғырнама; алаңқай - платформа 
тұғырық - подставка
тұжырым, қорытынды, қорытындылама; шығару; 
жасау, жасасу (мəміле туралы) - заключение, вывод

тұжырым, тұжырымдау - формулировка, 
формулирование, формулировать

тұжырымға келу - прийти к выводу 
тұжырымдама - концепция
тұжырымдамалық ереже - положение концептуальное 
тұжырымдамалық көзқарас - концептуальные подходы
тұжырымдаманы əзірлеу - разработка концепции 
тұжырымдаманы тексеру - проверка концепции 
тұйық қаржылық жүйе - замкнутая финансовая 
система 

тұйық түйін, тұйықтап байлау - глухой узел
тұйық, тұйықталым, тұйыққа тірелу (бюджеттік 
түсімдердің жетіспеушілігі) - тупик 

тұйықталған мұрағат - архив некомплектующийся
тұйықталу - замыкание
тұқырту, ықшамдау, шағындау - свертывание 
тұқыртылатын инфляция - подавляемая инфляция 
тұлға көрсетілмеген индоссамент - индоссамент без 
указания лица 

тұлға сипаттамасы - характеристика лица 
тұлғаға ақшаны банк арқылы төлеу - платить деньги 
лицу через банк 

тұлғаға қатысты үкім - приговор в отношении лица 
тұмшалау - заглушать 
тұрақсыз - нестабильный, нерегулярный
тұрақсыз валюта - нестабильная валюта, неустойчивая 
валюта 

тұрақсыз валюта бағамы - неустойчивый валютный 
курс 

тұрақсыз қаржы жағдайы - неустойчивое финансовое 
положение 

тұрақсыз нарық - неустойчивый рынок 
тұрақсыз теңгерімділік - сбалансированность 
неустойчивая 

тұрақсыз төлемдер - нерегулярные платежи 
тұрақсыз үдеріс - процесс нестационарный 
тұрақсыз экономикалық өсу - неустойчивый 
экономический рост 

тұрақсыздану - дестабилизация 
тұрақсыздық - нестабильность 
тұрақсыздық айыбы сомасы, айыпақы сомасы - 
сумма неустойки 

тұрақтамаушылық - текучесть 
тұрақтандырғыш ақша-кредит саясатын жүргізу - 
проводить стабилизирующую денежно-кредитную 
политику 

тұрақтандырғыш, беркіткіш - фиксаж 
тұрақтандырғыштар - стабилизаторы 
тұрақтандырма қор - фонд стабилизационный 

тұрақтандыру бағдарламасы - программа 
стабилизации (стабилизационная) 

тұрақтандыру бағдарламасы - стабилизационная 
программа 

тұрақтандыру ескертпесі - оговорка стабилизационная 
тұрақтандыру кредиті - кредит стабилизационный 
тұрақтандыру қоры - фонд стабилизации 
тұрақтандыру саясаты - стабилизационная политика 
тұрақтандыру шоты - счет стабилизационный 
тұрақтандыру, тұрақтану - стабилизация 
тұрақтандырушылық қарыз - стабилизационный заем 
тұрақтандырушылық қор - стабилизационный фонд 
тұрақтандырушылық пайда - стабилизационная 
прибыль 

тұрақтандырушылық сақтық қор - стабилизационный 
резерв, стабилизационный резервный фонд

тұрақтандырушылық шот - стабилизационный счет 
тұрақтануға беталыс - тенденция к стабилизации 
тұрақты (баға туралы) - стабильный, постоянный 
тұрақты айлық қызметақы - твердый месячный оклад 
тұрақты айлықақы - оклад твердый 
тұрақты айналым капиталы - постоянный оборотный 
капитал 

тұрақты айырмалар - постоянные разницы 
тұрақты актив - постоянный актив 
тұрақты ақша - твердые деньги 
тұрақты ақша жағдаяты - стабильная денежная 
конъюнктура 

тұрақты ауа ылғалдылығы - влажность воздуха 
абсолютная 

тұрақты ауан - стабильное настроение 
тұрақты ауытқу - колебание постоянное 
тұрақты əрекет ететін факторлар - постоянно 
действующие факторы 

тұрақты баға - стабильная цена 
тұрақты баға белгіленімі - твердая котировка 
тұрақты баға негізінде - на базе твердой цены 
тұрақты баға, қатаң баға - постоянная цена, жесткие 
цены

тұрақты бағаға келтіруді бағалау - оценки приведения 
к постоянным ценам 

тұрақты бағам - твердый курс 
тұрақты бағамен - в постоянных ценах 
тұрақты бағамен есепке алу - учет в стабильных ценах 
тұрақты бағаммен сипатталатын орнықты нарық - 
устойчивый рынок, характеризующийся стабильным 
курсом 

тұрақты бағаны қамтамасыз ету - обеспечение 
стабильных цен 

тұрақты байқау - постоянное наблюдение 
тұрақты бұйрық - твердый приказ 
тұрақты бюджет - бюджет постоянный 
тұрақты валюта - валюта стабильная 
тұрақты валютамен төлеу - оплата твердой валютой 
тұрақты дивиденд - регулярный дивиденд 
тұрақты жалақы - твердая заработная плата 
тұрақты жоспар - твердый план 
тұрақты жөнелтім - регулярное отправление
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тұрақты жұмысқа қабылдау - прием на постоянную 
работу 

тұрақты иелену - постоянное владение 
тұрақты капитал - постоянный капитал 
тұрақты келген мекені қағидаты бойынша салық 
салу - налогообложение по принципу постоянного 
местопребывания 

тұрақты келермен - посетитель постоянный 
тұрақты келісімшарт бағасы - твердая контрактная 
цена 

тұрақты кепіл - твердый залог 
тұрақты кепілдікті баға - твердая гарантийная цена 
тұрақты клиенттер - постоянная клиентура 
тұрақты комиссия - постоянная комиссия 
тұрақты комиссиялық сыйақы - твердое 
комиссионное вознаграждение 

тұрақты коэффициент - постоянный коэффициент 
тұрақты кредит желісі - постоянная кредитная линия 
тұрақты күзеттер - постоянные охраны
тұрақты қалдық - твердый остаток 
тұрақты қаржыландыру - постоянное финансирование 
тұрақты қарыз - твердый заем 
тұрақты қарыз кепілдігі - твердая гарантия займа 
тұрақты қате - ошибка постоянная 
тұрақты қолданыстағы ережелер - постоянно 
действующие правила 

тұрақты қолма-қол ақша (қағаз ақшаға қарама-
қарсы металл валюта) - твердая наличность 

тұрақты құн - стоимость постоянная 
тұрақты қызметкер - кадровый работник 
тұрақты қызметкерлер - постоянные работники 
тұрақты маклерлердің көмекшісі - помощник 
постоянных маклеров 

тұрақты мекеме - постоянное учреждение 
тұрақты мөлшерлеме - твердая ставка 
тұрақты мүше - член постоянный 
тұрақты мүшелік - членство постоянное 
тұрақты міндеттеме - твердое обязательство 
тұрақты нарық - стабильный рынок 
тұрақты орган - орган постоянный 
тұрақты өкіл - постоянный представитель 
тұрақты өкілдік - постоянное представительство 
тұрақты өсу - устойчивый рост 
тұрақты пайда - прибыль постоянная 
тұрақты пайыз - процент постоянный, процент твердый
тұрақты пайыздық мөлшерлемелі қарыз - заем с 
твердой процентной ставкой 

тұрақты полис - постоянный полис 
тұрақты пошта мекемесі - стационарное почтовое 
учреждение

тұрақты сақталатын құжат - документ постоянного 
хранения 

тұрақты сақтандыру жарналары - постоянные 
страховые взносы 

тұрақты сақтау мерзімі - постоянный срок хранения 
тұрақты салық - твердый налог 
тұрақты салықтар - регулярные налоги 
тұрақты табыс - постоянный доход 

тұрақты табыстылық мөлшерлемесі - постоянная 
ставка доходности 

тұрақты таза-есептесулер - постоянные нетто-расчеты 
тұрақты тапсырма - постоянное поручение
тұрақты тапсырыскерлерді көтермелеу - поощрение 
постоянной клиентуры 

тұрақты тəуекел (қатер) - постоянный риск 
тұрақты тексерулер мен нұсқаулар арқылы басқару - 
управление путем постоянных проверок и указаний 

тұрақты тепе-теңдік - паритет твердый 
тұрақты төлем - постоянный платеж 
тұрақты төлемақы - плата твердая 
тұрақты төлемдер - регулярные платежи 
тұрақты тұрғылықты жері - местожительство 
постоянное 

тұрақты тұрғылықты мекен - постоянное 
местопребывание 

тұрақты тұруға рұқсат - вид на жительство
тұрақты түрде белгіленген баға - твердо установленная 
цена 

тұрақты түрде жіберілетін пошта жөнелтімі - 
регулярное почтовое отправление 

тұрақты үстеме шығыс - постоянные накладные 
расходы 

тұрақты фактор (мəнбір) - постоянный фактор 
тұрақты шот бойынша кредитке сатып алу - покупка 
в кредит по твердому счету 

тұрақты шоттар - постоянные счета 
тұрақты шығын - затраты постоянные, издержки 
постоянные

тұрақты шығыс - постоянные расходы 
тұрақты экономикалық даму - стабильное 
экономическое развитие 

тұрақты экономикалық өсу - устойчивый 
экономический рост 

тұрақты, тұрлаулы, өзгермейтін - твердый, 
константный

тұрақтылық, реттілік - стабильность, регулярность
тұрақтылық ескертпесі - оговорка стабильности 
тұрақтылықты нығайту - укрепление стабильности 
тұралау, құлдыраушылық, кері кетушілік - 
стагфляция 

тұралау теориясы - теория стагнации 
тұрған жерін бақылау жəне анықтау - контроль и 
определение местонахождения

тұрғылықты жері бойынша əскери есепке тұру - 
состоять на воинском учете по месту жительства

тұрғылықты мекен, тұрғылықты жері - 
местожительство 

тұрғылықты мекені бойынша салық салу - 
налогообложение по месту жительства 

тұрғын - житель
тұрғын үй - жилье
тұрғын үй алабы - массив жилой
тұрғын үй алаң, тұрғын үй ауданы - жилплощадь
тұрғын үй аумағы - жилплощадь 
тұрғын үй бағдарламасы - программа жилищная 
тұрғын үй банкі - жилищный банк 
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тұрғын үй бөлімі - жилотдел 
тұрғын үй жағдайы - условия жилищные 
тұрғын үй жекешелендіру купондары бойынша чек 
кітапшасы - чековая книжка по приватизационным 
жилищным купонам 

“Тұрғын үй” ипотекасы - “Жилая” ипотека 
тұрғын үй кепілімен берілетін кредит - кредит под 
залог жилого дома 

тұрғын үй кепілімен несиелендіру - кредитование под 
залог жилого дома 

тұрғын үй купондары - жилищные купоны 
тұрғын үй қоры - фонд жилищный (жилой), жилфонд
тұрғын үй құрылысы - строительство жилищное 
тұрғын үй құрылысы қоры - фонд жилищного 
строительства 

тұрғын үй құрылысын қаржыландыру - 
финансирование строительства жилья 

тұрғын үй құрылысына арналған несие - ссуда на 
жилищное строительство 

тұрғын үй облигациясы - жилищные облигации 
тұрғын үй сертификаттарын шығарушы - эмитент 
жилищных сертификатов 

тұрғын үй сертификаты - жилищный сертификат 
тұрғын үйді жекешелендіру - приватизация жилья 
тұрғын үйдің жылжымайтын мүлкі - жилая 
недвижимость 

тұрғын үй-коммуналдық - жилищно-коммунальный
тұрғын үй-кооперативтік - жилищно-кооперативный
тұрғын үй-пайдалану - жилищно-эксплуатационный
тұрғын үй-тұрмыс жағдайы - условия жилищно-
бытовые 

тұрғын үй-тұрмыстық - жилищнобытовой
тұрғын халық - народонаселение 
тұрғын халық пен шаруашылық жүргізу 
нысандарын қорғау - защита населения и объектов 
хозяйствования

тұрғысында - в разряде 
“тұр-жүр” саясаты, “дігерлеме” саясат - политика 

“стой-иди” 
тұрлаулы баға, кесімді баға - цена твердая 
тұрлаулы валюта, тұрақты валюта - валюта твердая 
тұрлаулы доллар, тұрақты доллар - твердые доллары 
тұрлаулы жайғасым, тұрлаулы ұстаным, тұрлаулы 
айқындама - твердая позиция 

тұрлаулы мəміле - твердая сделка 
тұрлаулы мерзімдік мəміле - твердая срочная сделка 
тұрлаулы оферта - твердая оферта 
тұрлаулы өтінім - твердая заявка 
тұрлаулы ұсыныс - твердое предложение 
тұрлаусыздық, беймəлімдік, күңгірттік - 
неопределенность 

тұрмыс деңгейі - уровень жизни 
тұрмыс деңгейінің нашарлауы - ухудшение 
жизненного уровня 

тұрмыс деңгейінің өсуі - подъем жизненного уровня, 
рост уровня жизни

тұрмыс деңгейінің статистикасы - статистика уровня 
жизни 

тұрмыс деңгейінің төмендеуі - снижение жизненного 
уровня 

тұрмыс жағдайы - условия жизни 
тұрмыс құнының өсуі - рост стоимости жизни 
тұрмыс құнының өсуіне түзету енгізу - поправка на 
рост стоимости жизни 

тұрмыстық алтын - золото бытовое 
тұрмыстық қатты қалдықтар - твердо-бытовые 
отходы (ТБО) 

тұрмыстық қызмет көрсету - бытовое обслуживание 
тұрмыстық қызметтер көрсету - услуги бытовые 
тұрмыстық қызметтер көрсету мекемесі - учреждение 
бытовых услуг 

тұрмыстық техника - бытовая техника
тұрмыстық тұтынушы - потребитель бытовой 
тұрпат, үлгі - тип
тұрпаттама - типология 
тұрпаттандыру - типизация 
тұрпатты - типовой
тұрпатты ереже - положение типовое
тұрпатты жоба - проект типовой 
тұрпатты нормативтер - нормативы типовые
тұрпаттық шарттар - условия типовые 
тұрпаттылық - типичность
тұру - проживание 
тұрып қалу, тұқыру - зависание
тұсаукесер (таныстыру) рəсімін өткізу - проведение 
презентации 

тұтас зат, бүтін зат, бөлінбейтін зат - цельный предмет
тұтас несие, бүтін несие - целая ссуда 
тұтас пул - пул целый 
тұтас, бүтін - целый 
тұтастық - целостность 
тұтқа нəтижесі - эффект рычага 
тұтқалы қоғам, ұстаушы-қоғам, иеленуші-қоғам - 
общество-держатель 

тұтқындау ордері - ордер на арест 
тұтыну - потребление 
“тұтыну + инвестиция + үкімет” үлгісі - модель 

“потребление + инвестиции + правительство” 
тұтыну атқарымы - функция потребления 
тұтыну аясының үлгісі - модель сферы потребления 
тұтыну бағасы - цена потребления 
тұтыну бағасының жиынтық индексі - сводный 
индекс потребительских цен 

тұтыну бағасының индексі - индекс потребительских 
цен

тұтыну бағасының индексін есептеу - расчет индекса 
потребительских цен 

тұтыну бағасының мониторингі - мониторинг 
потребительских цен 

тұтыну бағасының оперативтік индексі - оперативный 
индекс потребительских цен 

тұтыну бағасының өсуі - прирост потребительских цен 
тұтыну деңгейі - уровень потребления 
тұтыну жоспары - план потребления 
тұтыну заттары - предметы потребления 
тұтыну индексі - индекс потребления 
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тұтыну кооперациясы - потребительская кооперация 
тұтыну көлемінің өзгеруі - изменение объема 
потребления

тұтыну кредиті, тұтынушылық кредит - 
потребительский кредит 

тұтыну қаражаты - средства потребления 
тұтыну қоржынының құны - стоимость 
потребительской корзины 

тұтыну қоры - фонд потребления 
тұтыну құны - потребительная стоимость, 
потребительская стоимость 

тұтыну құрылымы - структура потребления 
тұтыну қызметтерін көрсету - услуги   
потребительские 

тұтыну қызметтерін көрсету нарығындағы ұсыныс - 
предложение на рынке потребительских услуг 

тұтыну мақсаттарына арналған кредит - кредит на 
потребительские цели 

тұтыну мақсатындағы тауар - товар потребительского 
назначения 

тұтыну мультипликаторы - мультипликатор 
потребления 

тұтыну несиесі - ссуда потребительская 
тұтыну нормасы - норма потребления 
тұтыну психологиясы - психология потребления 
тұтыну салығы - налог на потребление 
тұтыну статистикасы - статистика потребления 
тұтыну тауарлары - потребительские товары
тұтыну тауарларының маркетингі - маркетинг 
потребительских товаров

тұтыну тауары - товар потребительский 
тұтыну тəсілі - способ потребления 
тұтыну теориясы - теория потребления 
тұтыну тепе-теңдігі - равновесие потребительское 
тұтыну шығысы - потребительские расходы
тұтыну, қолдану - употребление 
тұтынуға арналған ресурстар - ресурсы для 
потребления 

тұтынуға арналған тауарлар - товары 
потребительского назначения 

тұтынуға бейімділік - склонность к потреблению 
тұтынуға шекті бейімділік, тұтынуға бейімділік шегі 

- предельная склонность к потреблению 
тұтынуды болжау - прогноз потребления 
тұтынуды қысқарту - сокращение потребления 
тұтынудың жалпы көлемі - общий объем потребления 
тұтынудың икемділігі - эластичность потребления 
тұтынудың табыстағы орташа үлесі - средняя доля 
потребления в доходе 

тұтынушы - потребитель 
тұтынушы бюджеті, тұтынушылық бюджет - бюджет 
потребительский 

тұтынушы егемендігі - суверенитет потребителя 
тұтынушы зауыт - завод-потребитель
тұтынушы қаржы компаниясы - потребительская 
финансовая компания 

тұтынушы қоржыны - корзина потребительская 
тұтынушы құқығы - потребительское право 

тұтынушы құқықтарын қорғау - защита прав 
потребителя 

тұтынушы қылығы - потребительское поведение 
тұтынушы пайдасы - выгода потребительская, прибыль 
потребителя

тұтынушы пассиві - пассив потребителя 
тұтынушы сұранымның уəждерін зерттеу - изучение 
мотивов спроса потребителя

тұтынушы тəуекелі - риск потребителя 
тұтынушы тұрпаты - тип потребителя 
тұтынушы үшін пайдалылық - полезность для 
потребителя 

тұтынушыардың дағдысы - привычка  
потребительская 

тұтынушыға қызмет көрсету - обслуживание 
потребителя 

тұтынушылар ағыны - поток потребителей 
тұтынушылар алдындағы жауапкершілік - 
ответственность перед потребителями 

тұтынушылар бағасының индексі - индекс цен 
потребителей 

тұтынушылар банкі - банк потребительский 
тұтынушылар бейіні - профиль потребителей 
тұтынушылар болжамы - потребительские ожидания 
тұтынушылар дебентурасы, тұтынушылық 
дебентура - потребительская дебентура 

тұтынушылар қоғамы - потребительское общество 
тұтынушылар нарығы - потребительский рынок 
тұтынушылар нарығы, тұтыну нарығы - рынок 
потребительский 

тұтынушылар себеті - потребительская корзина 
тұтынушылар секторы - сектор потребительский 
тұтынушылар сұранысын зерделеу - изучение 
потребительского спроса 

тұтынушылар талғамы, тұтынушылық талғам - 
потребительские вкусы 

тұтынушылар тауары - потребительский товар 
тұтынушылар тізімі - список потребителей 
тұтынушылар шоттарының кітабы - книга счетов 
потребителей 

тұтынушылар шоты - счет потребителей 
тұтынушыларға салық салу - налогообложение 
потребителей 

тұтынушыларды бөлу - распределение потребителей 
тұтынушыларды зерделеу - изучение потребителей 
тұтынушыларды зерттеу - обследование потребителей 
тұтынушыларды қорғау - защита потребителей 
тұтынушыларды несиелендіру - кредитование 
потребителей 

тұтынушыларды хабардар ету - оповещение 
потребителей 

тұтынушыларды ынталандыру - стимулирование 
потребителей 

тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру - 
удовлетворение потребностей потребителей 

тұтынушылардың құқықтары - права потребителей 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау - охрана прав 
потребителей 
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тұтынушылардың мүдделерін қорғаушы - защитник 
интересов потребителей 

тұтынушылардың талаптары - требования 
потребительские 

тұтынушылардың тепе-теңдігі - потребительское 
равновесие 

тұтынушылардың тұрпаттамасы - типология 
потребителей 

тұтынушылармен қарым-қатынас - отношения с 
потребителями 

тұтынушылық - потребительство 
тұтынушылық айналымдағы ақша айналысының 
жылдамдығы - скорость обращения денег в 
потребительском обороте 

тұтынушылық артықшылық - потребительские 
предпочтения 

тұтынушылық атқарым - функция потребительская 
тұтынушылық баға - цена потребителя 

(потребительская) 
тұтынушылық болжал - ожидания потребительские 
тұтынушылық бюджет, тұтынушылар бюджеті - 
потребительский бюджет 

тұтынушылық кредит - кредит потребительский 
тұтынушылық кредит туралы бірегей кодекс - 
унифицированный кодекс потребительного кредита 

тұтынушылық кредит шоты - счет потребительского 
кредита 

тұтынушылық кредитті бақылау - контроль над 
потребительским кредитом 

тұтынушылық кредиттің желбуаздануы - разбухание 
потребительского кредита 

тұтынушылық қажеттілік - потребности 
потребительские 

тұтынушылық қарыз - потребительский заем 
тұтынушылық құқық - право потребительское 
тұтынушылық мақсаттарға арналған несие - ссуда на 
потребительские цели 

тұтынушылық несие - потребительская ссуда 
тұтынушылық несие пайызына салынатын салық - 
налог на проценты потребительской ссуды 

тұтынушылық несиелендіру - потребительское 
кредитование 

тұтынушылық облигациялар - потребительские 
облигации 

тұтынушылық сұраныс құрылымы - структура 
потребительского спроса 

тұтынушылық сұранысты басқару - управление 
потребительским спросом 

тұтынушылық тəуекел - риск потребительский 
тұтынушылыққа артықшылық беру - предпочтение 
потребительское 

тұтынушыны талдау - анализ потребителя
тұтынушының болжалы - ожидания потребителя 
тұтынушының ең төмен деңгейдегі бюджеті, ең 
төмен деңгейдегі тұтыну бюджеті, ең төмен тұтыну 
бюджеті - минимальный потребительский бюджет 

тұтынушының мінез-құлығы - поведение потребителя 
тұтыным үлгісі - модель потребления 

түбегейлі - кардинальный, радикальный
түбегейлі қайта құру - преобразования коренные 
түбегейлі қаржы талдауы - фундаментальный 
финансовый анализ 

түбегейлі талдау, іргелі талдам - фундаментальный 
анализ 

түбегейлі шаралар - кардинальные меры
түбірлі өзгеріс, бетбұрыс - перелом
түбіртек - корешок 
түбіртек беру - выдача квитанции
түбіртек бланкі - бланк квитанции 
түбіртек нысаны - форма квитанции 
түбіртектегі мөр - печать на квитанции 
түбіртектер журналы - журнал квитанций 
түбіртекті дəптер - квитанционная тетрадь
түбіртекті жою - аннуляция квитанции
түбіртекті кітапша - квитанционная книжка 
түбіртектің көшірмесі - копия квитанции 
түбіртектің көшірімі - выписка квитанции 
түбіршегін ұзарту - наращивание корешка
түгел төлеп құтылу - расплатиться сполна 
түгенделмейтін объект - неинвентарный объект 
түгендемелік ережелер - правила инвентарные 
түгендемелік қаржыландыру - инвентарное 
финансирование 

түгендемелік құн - инвентарная стоимость 
түгендемелік нөмір - инвентарный номер 
түгендемелік операциялар, түгендеу операциялары - 
операции инвентарные 

түгендеу актісі - акт инвентаризации 
түгендеу бағамы - инвентаризационный курс 
түгендеу каталогі - каталог инвентарный
түгендеу кезеңі - период инвентаризационный 
түгендеу тізімдемесі - ведомость инвентаризационная, 
инвентарная опись

түгендеу, мүкəммалдау (бұйымды есепке алу) - 
инвентаризация 

түзелмейтін борыш - неисправный долг 
түзелмейтін борыштардың құрылымын өзгерту - 
реструктурирование неисправных долгов 

түзелмейтін, жөнделмейтін - непоправимый 
түзететін жазба, түзету жазбасы - запись 
корректирующая 

түзетпе енгізу - внесение коррективы 
түзетпе, түзету - корректура, корректировка
түзетпе талон - талон коррекции 
түзету, өңдеу (толықтыру) - поправка, корректив, 
корректировать, исправление

түзету енгізу - внесение поправки
түзету енгізілген ақша базасы - скорректированная 
денежная база 

түзету енгізілген баға - цена скорректированная 
түзету жазбасы, түзету өткізбесі - исправительная 
проводка 

түзету жасалған түбіртектер - сторнированные 
квитанции 

түзету шаралары - корректирующие 
(корректировочные) меры 
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түзетуді қабылдау - принятие поправки 
түзетуді қайта қарау - пересмотр поправки 
түзетулер енгізу - внесение исправлений 
түзетулер кестесі - таблица поправок 
түзетуші бухгалтерлік өткізбе - корректирующая 
бухгалтерская проводка 

түзетілген баға - скорректированная цена 
түзетілген бюджет - скорректированный бюджет 
түзетілген деректер - данные исправленные 
түзетілген кассалық қолма-қол ақша - 
скорректированная кассовая наличность 

түзетілген кредиттер - скорректированные кредиты 
түзетілген құн - скорректированная стоимость 
түзетілген нұсқа - вариант исправленный 
түзетілген сынамалық теңгерім - пробный 
исправленный баланс 

түзетілген талап етілмелі салым - скорректированный 
вклад до востребования 

түзетілген шот - счет исправленный 
түзетілмеген қате - ошибка неисправленная, ошибка 
непоправимая

түзетілім - коррекция 
түзетім - сторно, сторнировка 
түйсік - инстинкт
түйін сөз, түйіндеме, мазмұнтүйін, қорытынды - 
резюме 

түйіндеме жасау - составление резюме 
түйіндес күрделі қаржы жұмсалымы - сопряженные 
капитальные вложения 

түйіндес салалар - сопряженные отрасли 
түйіндес шəкіл - шкала сопряженная 
түйіндес шығын - сопряженные затраты 
түйінді жайғасым - позиция ключевая 
түйінді мəн - квинтэссенция
түйінді мəселе - узловой вопрос 
түйінді проблемалар - ключевые проблемы 
түйінсөз - слово ключевое
түйірлі, сусымалы - россыпью
түйіспелі көшіру аппараты - аппарат контактного 
копирования

түнгі ауысымдағы жұмыс - работа в ночную смену 
түнгі депозитарий - ночной депозитарий 
түнгі депозитарий-банк - ночной банк-депозитарий 
түнгі депозиттік сейф - ночной депозитный сейф 
түнгі сақтау, түнде сақтау - ночное хранение 
түнгі сейф - сейф ночной 
түңілдірген күрделі жұмсалым - разочаровавшее 
капиталовложение 

“түп” - “дно” 
түпкі нəтиже - итог конечный 
түпкілікті баға - окончательная цена 
түпкілікті баға белгіленімі - окончательная котировка 
түпкілікті есеп айырысу - производить окончательный 
расчет 

түпкілікті жиынтық - итог окончательный
түпкілікті қарызгер - окончательный заемщик 
түпкілікті өзгерістер - перемены коренные 
түпкілікті сатып алу - окончательная покупка 

түпкілікті таңдау - выбор окончательный 
түпкілікті тұжырым - вывод окончательный 
түпкілікті тұтынуға жұмсалатын шығыс - расходы на 
конечное потребление 

түпкілікті тұтынушы, ақырғы тұтынушы - 
потребитель конечный 

түпкілікті шот-фактура - счет-фактура окончательная 
түпкілікті шығыс, ақырғы шығыс - оконечные расходы
түпқұжаттың шағын пішіндері - микроформы 
подлинников

түпмəтін, түпнұсқа мəтін - текст подлинный
түпнегіз, түпдерек - первоисточник 
түпнұсқа, түпқұжат - оригинал, подлинник
түпнұсқа кұжат - документ подлинный 
түпнұсқаға сəйкестік - идентичность оригиналу 
түпнұсқада - в оригинале 
түпнұсқалық күші бар шағынфильм - микрофильм на 
правах подлинника 

түпнұсқалық құжат - документ аутентичный 
түпнұсқалық талаптар, түпнұсқалық шарттар - 
оригинальные условия 

түпнұсқалықты куəландыру - засвидетельствование 
подлинности 

түпнұсқалылық - подлинность 
түпнұсқалылық куəлігі - удостоверение подлинности 
түпнұсқалылық туралы куəлік - свидетельство о 
подлинности 

түпнұсқалылықты анықтау - установление 
подлинности 

түпнұсқалылықты қуаттау - подтверждение 
подлинности 

түпнұсқасымен дұрыс - с подлинным верно 
түптабан - поддон
түптелген, тігілген, кітапша етілген - 
сброшюрованный

түптеу жұмыстары - переплетные работы 
түптеу кезінде құжаттың жиегін беркіту - укрепление 
краев документа при переплете

түптеу материалы - переплетный материал 
түптеу, мұқабалау, түптеп тігу - переплести, 
брошюровать

түптеуші - переплетчик 
тұрақты негіз - основа твердая 
түрлендірме - вариация 
түрлендірмелі бухгалтерлік өткізбе - 
трансформационная бухгалтерская проводка 

түрлендіру - разнообразить 
түрлендірілген қаржы есептемесі - 
трансформированный финансовый отчет 

түрлі бағамдар бойынша - по различным курсам 
түрлі валюталар жүйесі - система различных валют 
түрлі валюталардағы бағалы қағаздар - ценные 
бумаги в различных валютах 

түрлі заңи хұкім салдарынан туындайтын қатер - 
риск, возникающий из-за различных юрисдикции 

түрлі мерзімде сериялармен шығарылатын облига-
циялар - облигации, выпускаемые сериями в разные 
сроки 
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түрлі түсті фильм - фильм цветной 
түскен құндылықтарды кіріске алу - оприходовать 
поступающие ценности 

түскен тапсырыстар тізімі - список поступивших 
заказов 

түскен төлем - платеж поступивший 
түспеу - непоступление 
түстер үйлесімі - гармония цветов
түсу, құйылу, түсім, құйылым - приток 
түсуі мүмкін табысты бағалау - оценка возможной 
прибыли 

түсім - поступление 
түсім ақшаның болжалды сомасы - ожидаемая сумма 
выручки 

түсім есебі, түсімақша есебі - учет выручки 
түсім нормасы - норма выручки 
түсім туралы растау - подтверждение о поступлении 
түсім туралы хабарлама - уведомление о поступлении 
түсімдер мен төлемдер шоты - счет поступлений и 
платежей 

түсімдер сметасына қосымша - приложение к смете 
поступлений 

түсімдер сомасы - сумма поступлений 
түсімдер туралы есептеме - отчет о поступлениях 
түсімдерді сату - продажа поступлений 
түсімдерді тіркеу - регистрация поступления 
түсімдердің орташа мөлшері - средний размер 
поступлений 

түсімді есептеу - подсчитывание выручки 
түсімді инкассолау - инкассация выручки 
түсімнен алынатын салық - налог с выручки 
түсімнің жалпы сомасы - общая сумма поступлений 
түсімнің жетіспеушілігі - недостаток выручки 
түсінбестік - недоразумение 
түсіндірме - истолкование
түсіндірме жазба - пояснительная надпись
түсіндірме жазба, түсінік хат - объяснительная записка 
түсіндірме хат - пояснительная записка 
түсіндірме, түсіндіру - толкование 
түсіндіру - разъяснение, растолковать
түсіндіру, түсінік - объяснение 
түсіндіру туралы ескертпе - оговорка о толковании 
түсіндіруші-насихаттаушы жарнама - реклама 
разъяснительно-пропагандистская 

түсіндірілген пайда - объясненная прибыль 
түсінік, ұғым - понятие
түсінік беруші - комментатор 
түсініктеме - пояснение, комментарий 
түсініктеме жазба - записка объяснительная 
түсініктеме жасау - прокомментировать
түсініктілік - понятность 
түсіп жатқан тапсырыстарды орындауда кейіндеп 
қалу - отставание с выполнением поступающих 
заказов 

түсіру (жүкке қатысты) - выгрузка 
түсіру (баға туралы) - сбивание 
түсірілген (баға туралы) - сбитый 
түсіріп алған орын - место съемки 

Т-формуляр жəне tіr кітапшасы - Т-формуляр и 
книжка tіr 

Т-шот - Т-счет 
тығыз баға - тесная цена 
тығыз жылтыр қағаз - веленовая бумага 
тығыздау - уплотнение 
тыйым - запрет
тыйым енгізу, тыйым салу - введение эмбарго 
тыйым салу - запрещать, запрещение, налагать вето, 
накладывание вето, наложить запрет, наложение 
запрета. наложение ареста, наложение эмбарго

тыйым салу, тоқтатып қою, оқшаулау; тоңазыту - 
замораживание 

тыйым салу; тұтқындау - арест 
тыйым салу жəне жабу жөніндегі шаралар - меры по 
наложению ареста и закрытию 

тыйым салу құқығы - право вето 
тыйым салу тарифі - запретительный тариф 
тыйым салуға бару - прибегать к вето 
тыйым салудың күшін жою - отмена запрещения 
тыйым салынатын - запрещающие
тыйым салынған - под запретом 
тыйым салынған борыш, оқшауландырылған борыш 

- долг замороженный 
тыйым салынған заттар - запрещенные предметы
тыйым салынған заттар тізімі - список запрещенных 
предметов

тыйым салынған капитал - замороженный капитал 
тыйым салынған күн - запретная дата 
тыйым салынған мүлік - имущество арестованное 
тыйым салынған тауар - товар под арестом 
тыйым салынған шот - замороженный счет, 
опечатанный счет

тыйымды алып тастау - снятие запрета 
тыйымды қабылдамай тастау - отклонение вето 
тыйымды сақтау - сохранение запрета 
тықпалау, итермелеу - проталкивание 
тылсым - мистика
тылсымдау - мистификация
тым жоғары (пайыздық мөлшерлеме туралы) - 
слишком высокий 

тым жоғары баға - цена чрезмерно высокая 
тым жоғары баға тағайындау - назначать слишком 
высокую цену 

тым төмен баға тағайындау - назначать слишком 
низкую цену 

тым төмен бағамен сату - продажа по крайне низким 
ценам 

тыныш кезең - тихий период 
тыныш факторинг - тихий факторинг 
тыныштандырушы баға - успокаивающая цена 
тыңғылықсыз төлеуші - плательщик неисправный 
тыңғылықты - дельный 
тыңғылықты қызметкер - дельный работник 
тыңғылықты төлеуші - плательщик исправный 
тыңдау - слушание 
тыңдаушы - слушатель 
тыс, мұқаба - обложка 
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тысқары - за пределы 
тыю, жолын кесу - пресечение
тігіндеу, жіппен қайымдау, бау тағу - прошнуровать
тігінді, тігіндеу - подшивка
тігінен сақтау - хранение вертикальное 
тігіссіз бекіту - скрепление бесшовное 
тізбе - перечень 
тізбектелген директорат - сцепленный директорат 
тізбекті - последовательный
тізбекті аспалы конвейер - цепной подвесной конвейер
тізбекті аударым, дəйекті аударым - последовательный 
перевод

тізбекті баға индексі - цепной индекс цен 
тізбекті банк қызметі - цепная банковская деятельность 
тізбекті индекстер - цепные индексы 
тізбекті күндер - дни последовательные 
тізбекті операциялар - цепные операции 
тізбекті өрлеу қарқыны - цепной темп роста 
тізбекті транспортер - цепной транспортер
тізбекше - цепочка 
тізе бүгу - капитуляция
тізілім; атаусөз - реестр 
тізілім ұстаушы (тіркеуші) тізілімнің иесі, тізілімді 
ұстаушы - держатель реестра (регистратор) 

тізілім ұстаушы, тізілім иесі - реестродержатель 
тізілімге жазу енгізуден бас тарту - отказ от внесения 
записи в реестр 

тізілімді жүргізу - ведение реестра 
тізілімнен үзінді көшірме - выписка из реестра 
тізілім-сенімхат - реестр-доверенность
тізім - список 
тізім, тізімдеме, тізімдеу, хаттау - опись 
тізімге (енгізу) - в список
тізімге енгізу - занесение в список 
тізімге кіргізу - вписать
тізімде болу - значиться в списке
тізімде есептелу - числиться в списке 
тізімдеме - ведомость 
тізімдеме; қойылған қол; тарату, орналастыру - 
роспись 

тізімдеме актісі, хаттау актісі - акт описи
тізімдеме жасау - составление ведомости 
“тізімдемеге” сəйкестік - соответствие “с описью”
тізімдемедегі алғысөздің тарихи бөлігі - историческая 
часть предисловия к описи 

тізімдемелер тізілімі - реестр описей
тізімдемелерді жетілдіру - усовершенствование описей
тізімдемені қайта жасау - переработка описи 
тізімдер арқылы айырбасталған аударымдардың 
айлық шоты - месячный счет переводов, обмененных 
посредством списков 

тізімдер жүйесі бойынша аударым - перевод по 
системе списков

тізімдер жүйесі бойынша халықаралық телеграфтық 
аударым - международный телеграфный перевод по 
системе списков

тізімдерді жабу - закрытие списков 
тізімдеу, хаттау; суреттеу, сипаттау - описать

тізімдік бланк - списочный бланк 
тізіммен танысу - ознакомление со списком 
тізімнен шығару - исключение из списка 
тік бұрыш - прямоугольник 
тік көтергіш - вертикальный подъемник
тік, сатылас - вертикальный 
тікелей - прямой, непосредственный 
тікелей айырбас - обмен непосредственный 
тікелей айырбастау, тікелей алмасу - 
непосредственный обмен 

тікелей ақшалай инвестиция - прямые денежные 
инвестиции 

тікелей баға белгіленімі - прямая котировка 
тікелей бағам - прямой курс 
тікелей байланыс - связь прямая 
тікелей бақылау - прямой контроль 
тікелей басқару - прямое управление 
тікелей борыш - прямой долг 
тікелей дебет - прямой дебет 
тікелей дебет жүйесі - система прямого дебета 
тікелей дебеттеу - прямое дебетование 
тікелей емес салық салу, жанама салық салу - 
непрямое налогообложение 

тікелей есеп айырысу - расчеты прямые 
тікелей есептен шығару əдісі - метод 
непосредственного списания 

тікелей жəрдемқаржы - субсидия прямая 
тікелей жеделхат - прямая депеша
тікелей жөнелту, тікелей жөнелтімдер - прямые 
отправления 

тікелей залал - прямые убытки 
тікелей инвестиция - прямые инвестиции 
тікелей инвестиция бойынша алынған табыс - доход 
по прямым инвестициям 

тікелей инвестициялардың түсуі - приток прямых 
инвестиций 

тікелей инвестициялау - прямое инвестирование 
тікелей инвестор - инвестор прямой 
тікелей инкассоланатын төлем талабы - 
непосредственно инкассируемое платежное 
требование 

тікелей кесімді еңбекақы жүйесі - прямая система 
сдельной оплаты труда 

тікелей кесімді жалақы жүйесі - прямая сдельная 
система заработной платы 

тікелей кесімділік, тікелей кесімді ақы - прямая 
сдельщина 

тікелей кредит - прямой кредит 
тікелей күрделі қаржы жұмсалымы - прямые 
капиталовложения (капитальные вложения) 

тікелей қадағалау - наблюдение непосредственное 
тікелей қайта тиеу - прямая перегрузка
“Тікелей қайта тиеу” құлақшасы - ярлык “Прямая 
перезагрузка” 

тікелей қамтамасыз етілген тұтыну несиесі - прямые 
обеспеченные потребительские ссуды 

тікелей қап - прямой мешок
тікелей қаражаттандыру - субсидирование прямое 
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тікелей қаржыландыру - прямое финансирование 
тікелей қатынас - прямое сообщение
тікелей қатысу - присутствие личное 
тікелей қатысу бағдарламасы - программа прямого 
участия 

тікелей қатысушы - прямой участник 
тікелей қимылдаушы, тікелей əрекет етуші - 
действующий напрямую 

тікелей маркетинг - прямой маркетинг 
тікелей мəміле - прямая сделка 
тікелей мемлекеттік реттеу - прямое государственное 
регулирование 

тікелей міндеттеме - прямое обязательство 
тікелей несие - прямая ссуда 
тікелей несиелендіру - прямое кредитование 
тікелей несиелік шектеу - прямые кредитные 
ограничения 

тікелей нормативтік еңбек шығыны - прямые 
нормативные трудовые затраты 

тікелей орнын толтыру - покрытие непосредственное 
тікелей өзара байланыс - прямая взаимосвязь 
тікелей өзгермелі үстеме шығыс - прямые переменные 
накладные расходы 

тікелей өзін-өзі қаржыландыру - прямое 
самофинансирование 

тікелей өкімдер - распоряжения прямые 
тікелей өтелетін қарыз - заем с прямым погашением 
тікелей өткізім - прямой сбыт 
тікелей постпакет - прямой постпакет
тікелей пошта арқылы жіберу - прямая почтовая 
рассылка 

тікелей пошта жарнамасы - прямая почтовая реклама 
тікелей пошта контейнері - прямой почтовый 
контейнер

тікелей сақтандыру ісі - прямое страховое дело 
тікелей сақтандырушы - прямой страховщик 
тікелей салық салу, төте салық салу - 
налогообложение прямое 

тікелей салық, төте салық - прямой налог 
тікелей салыстырып тексеру - прямая сверка 
тікелей сату - продажа непосредственная 
тікелей себеп - непосредственная причина 
тікелей сұрау салу - прямой запрос 
тікелей сыйлықақы - премия прямая 
тікелей сыйлықақылы төлем - прямая премиальная 
выплата 

тікелей тарату, тікелей орналастыру - прямое 
размещение 

тікелей тұтынушы - потребитель непосредственный 
тікелей үн қосу - прямой отклик 
тікелей үстеме шығыс - прямые накладные расходы 
тікелей шарт - прямой договор 
тікелей шаруашылық байланыстар - прямые 
хозяйственные связи

тікелей шетелдік инвестиция - прямые зарубежные 
инвестиции, прямые иностранные инвестиции

тікелей шот əдісі - метод прямого счета 
тікелей шығын - прямые затраты, прямые издержки

тікелей шығыс - прямые расходы
тікелей ықпал ету - влияние непосредственное 
тіл алмау, тыңдамау - непослушание 
тіл мүкістігі, қасаң тіл - косноязычие 
тілашар, тілдескіш - разговорник 
тілек, ниет білдіру - пожелание, изъявление
тілектес (игі ниетті) - доброжелательный 
тілектестік, жанашырлық - сочувствие
тілшілердің пікірін сұрау - опрос корреспондентский 
тілім, үзім - ломтик 
тіміскі əрекет - происки 
тірек - упор
тірек базасы - база опорная 
тірек бекеттеріне жайғастырылған пошта - почта, 
помещаемая в опорные пункты

тірек бекеті, тірек орынжайы - опорный пункт
тірек бекетінің пошта шкафы - почтовый шкаф 
опорного пункта

тіркелген - зарегистрированный, аккредитованный
тіркелген активтер, тиянақталған активтер - активы 
фиксированные

тіркелген активтердің айналымдылығы - 
оборачиваемость фиксированных активов 

тіркелген активтердің құны - стоимость 
фиксированных активов 

тіркелген акциялар - акции зарегистрированные 
тіркелген баға - цены фиксированные 
тіркелген баға бойынша жаппай сату - распродажа по 
фиксированным ценам 

тіркелген баға негізінде - на основе фиксированной 
цены 

тіркелген бағалы қағаз сертификаты - 
зарегистрированный сертификат ценной бумаги 

тіркелген бағалы қағаздар - зарегистрированные 
ценные бумаги 

тіркелген бағам - зарегистрированный курс 
тіркелген бағам, тиянақталған бағам - курс 
фиксированный 

тіркелген баж - пошлина фиксированная 
тіркелген иеленуші - владелец зарегистрированный 
тіркелген инвестор - аккредитованный инвестор 
тіркелген кепілзат - зарегистрированный залог 
тіркелген кепілзат иесі - залогодержатель 
зарегистрированный 

тіркелген күні - зарегистированная дата 
тіркелген құрам - персонал аккредитованный 
тіркелген маклер - зарегистрированный маклер 
тіркелген мөлшерлеме, тиянақталған мөлшерлеме - 
ставка фиксированная 

тіркелген мүше - член зарегистрированный 
тіркелген облигация - облигация зарегистрированная 
тіркелген опцион - опцион зарегистрированный 
тіркелген орналасым - размещение фиксированное 
тіркелген өкіл (биржада) - зарегистрированный 
представитель 

тіркелген пайыздық мөлшерлемелі кредит - кредит с 
фиксированной процентной ставкой 

тіркелген табыс - зарегистрированный доход 
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тіркелген табыс салығы - фиксированный подоходный 
налог 

тіркелген төлем - платеж фиксированный 
тіркелген тұлға - зарегистрированное лицо 
тіркелген фактор - фактор фиксированный 
тіркелген чек - зарегистрированный чек 
тіркелген шот, тиянақталған шот - счет 
зафиксированный 

тіркелген шығынның орнын толтыру - покрытие 
фиксированных издержек 

тіркелетін - регистрируемый 
тіркелетін пошта жөнелтімі - регистрируемое почтовое 
отправление 

тіркелмеген - незарегистрированный 
тіркелмеген акциялар нарығы - рынок 
незарегистрированных акций 

тіркелмеген бағалы қағаздар нарығы - рынок 
незарегистрированных ценных бумаг 

тіркелмеген банк - незарегистрированный банк 
тіркелмеген инвестор - неаккредитованный инвестор 
тіркелмелі депо шот - регистрационный депо счет 
тіркелу жарнасы - взнос регистрационный 
тіркелу куəлігі, тіркелу туралы куəлік - удостоверение 
о приписке

тіркелім субъектісі - субъект регистра 
тіркелім, тізімдік, тіркеу кітабы - регистр 
тіркелім, тіркелгі - прописка 
тіркелімді жаңғырту - актуализация регистра
тіркелімді жүргізу, тіркеу кітабын жүргізу - ведение 
регистра 

тіркелімдік куəлік - свидетельство регистровое 
тіркелінді құн - приписанная стоимость 
тіркеме - прицеп 
тіркеу - регистрация 
тіркеу алымы - регистрационный сбор 
тіркеу əріпсаны - индекс регистрационный
тіркеу бланкі - бланк регистрации (регистрационный)
тіркеу бөлімі - отдел регистрации (регистрационный) 
тіркеу бюросы - бюро регистрационное 
тіркеу есебі - регистрационный учет 
тіркеу жарнасы - регистрационный взнос 

тіркеу журналы - регистрационный журнал 
тіркеу жүйесі - система регистрации (регистрационная) 
тіркеу карточкасы - карточка регистрационная 
тіркеу куəлігі - регистрационное удостоверение 
тіркеу күні - дата регистрации, день регистрации
тіркеу кітабы - книга регистрации 
тіркеу қатесі - ошибка регистрации 
тіркеу мағлұмдамасы - регистрационная декларация 
тіркеу нөмірі, тіркелу нөмірі - номер регистрационный 
тіркеу орны - регистратура 
тіркеу парағы - регистрационный лист 
тіркеу рəсімі - процедура регистрации 
тіркеу салығы - регистрационный налог 
тіркеу сертификаты - сертификат регистрационный 
тіркеу тəртібі - порядок регистрации 
тіркеу туралы белгі - отметка о регистрации 
тіркеу туралы куəлік - свидетельство о регистрации 
тіркеу туралы құжат беру - выдача документа о 
регистрации 

тіркеу үшін төлемақы - плата за регистрацию 
тіркеу, тиянақтау, беркіту - фиксирование 
тіркеу, тіркелу; қосып қою, қосу, есепке қосу; бекіту - 
причисление, причислить; прикрепление

тіркеуге алу, тіркеп қою (жазып алу) - зарегистрировать 
тіркеуге кедергі - препятствие к регистрации 
тіркеуге өтінім - заявка на регистрацию 
тіркеуден өту - прохождение регистрации 
тіркеудің заңи күші - юридическая сила регистрации 
тіркеудің рет нөмірі - порядковый номер регистрации 
тіркеулі, қоса тіркеліп отырған - прилагаемый 
тіркеуші - регистратор 
тіркеуші жүйе - система регистрирующая 
тіркеушілік қызметті лицензиялау - лицензирование 
регистраторской деятельности 

тіркеушінің жауапкершілігі - ответственность 
регистратора 

тіркеушінің негізгі құжаттары - основные документы 
регистратора 

тіршілікті қамтамасыз ету - жизнеобеспечение
тірі қалу құқығы, өмір сүру құқығы, тіршілік ету 
құқығы, күн көру құқығы - право выживания 

У
 
уағдаластық - договоренность 
уағдаластық бойынша - по договоренности 
уағдаластық мерзімі - срок договоренности 
уағдаластық саясаты - политика договоренности 
уағдаластық, шарттасушылық, шарттылық, 
байланыстылық - обусловленность 

уағдаластыққа келу - прийти к договоренности 
уағдаластыққа қарамастан төлемеу - неуплата 
вопреки договоренности 

уағдаластыққа орай, уағдаластыққа сəйкес, 
уағдаластық бойынша - согласно договоренности 

уағдаластыққа сəйкес - в соответствии с 
договоренностью 

уағдаластықты бұзу - нарушение договоренности 
уағдаласушы елдер - договаривающиеся страны 
уағдаласушы тарап - договаривающая сторона
уағдаласушы тараптар мəртебесі - статус 
договаривающихся сторон 

уағдаласылған баға - обусловленная цена 
уағдаласылған бағамнан шегерім - скидка с 
обусловленного курса 

уағдаласылған географиялық бөлу - оговоренное 
географическое распределение

уағдаласылған кепілдік - обусловленная гарантия 
уағдаласылған кредит - кредит обусловленный 
уағдаласылған қарыз - обусловленный заем 
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уағдаласылған мерзімдегі төлем - платеж в 
обусловленный срок 

уақтылы төлем - своевременный платеж 
уақтылылық - своевременность 
уақфқа қатысушы (ислам банкингі жүйесінде: 
құрылтайшы, қаражат алушы жəне басқарушы) - 
участники вакфа 

уақыт - время 
уақыт аралығы - промежуток времени 
уақыт бойынша төлемақы - плата повременная 
уақыт кезеңінде - за период времени
уақыт қалпы - штамп времени 
уақыт мөлшері - норма времени 
уақытша - временный 
уақытша, алдын ала - провизорный 
уақытша артықшылық - привилегия временная 
уақытша ауытқу - колебание временное 
уақытша баға - временная цена 
уақытша бос ақша - временно свободные деньги 
уақытша бос қаражат - средства временно свободные 
уақытша бітім -  перемирие 
уақытша есеп айырысу шоты - временный расчетный 
счет 

уақытша есеп, уақытша шот - временный счет 
уақытша жабу - закрытие временное 
уақытша жалға беру, уақытша жалға алу - прокат
уақытша жалдау - напрокат 
уақытша жұмыс істейтін пошта мекемесі - временно 
работающее почтовое учреждение

уақытша жұмыссыздық - фрикционная безработица 
уақытша куəлік - временное удостоверение
уақытша қаржыландыру - финансирование временное 
уақытша қолхат - временная расписка 
уақытша құндылық - временная ценность 
уақытша мəміле - временная сделка 
уақытша мөлшерлеме - ставка временная 
уақытша мұқтаждарға арналған несие - ссуда на 
временные нужды 

уақытша пайдалану - временное пользование
уақытша пайдалану құқығы - право временного 
пользования 

уақытша пайыз - временный процент 
уақытша сақталатын құжат - документ временного 
хранения

уақытша сақтау - временное хранение
уақытша сертификат - временный сертификат 
уақытша тартылған қаражатты қайтару - возврат 
временно привлеченных средств 

уақытша тоқтатылған сауда - приостановленная 
торговля 

уақытша тұрғылықты жері - местожительство 
временное 

уақытша ұсыныс - предложение временное 
уақытша шегерім - временные скидки
уақытша шот - счет временный 
уақытынан бұрын - преждевременный 
уақытында хабарламау - извещение несвоевременное 
уақытында, уақтылы - своевременный 

уəде - обещание 
уəдесін алу, келісімін алу - заручиться 
уəж, дəлел - мотив
уəждеме, уəждемелеу, дəлелдеме, себептер - 
мотивировка, мотивация

уəждемелі жарнама - мотивирующая реклама 
уəждемелі қаулы - мотивированное постановление
уəждемелік зерттеулер - мотивационные исследования 
уəждемелік талдау - мотивационный анализ 
уəждемені зерделеу - изучение мотивации 
уəждеуіш - мотиватор 
уəжді бас тарту - отказ мотивированный 
уəкіл - уполномоченный 
уəкіл арқылы - через уполномоченного 
уəкіл ретінде іс-əрекет жасау - действовать в качестве 
уполномоченного 

уəкілдік - уполномочие 
уəкілдік беретін - уполномочивающие 
уəкілдік берілмеген - неуполномоченный 
уəкілетті агенттің қол қоюы - подпись 
уполномоченного агента 

уəкілетті банк - уполномоченный банк 
уəкілетті бейбанктік қаржы органдары - 
уполномоченные небанковские финансовые органы 

уəкілетті делдал - посредник уполномоченный 
уəкілетті депозитарий - депозитарий уполномоченный 
уəкілетті депозитарий-банк - уполномоченный банк-
депозитарий 

уəкілетті дилер - уполномоченный дилер 
уəкілетті есеп айырысу банкі - уполномоченный 
расчетный банк 

уəкілетті мемлекеттік органның шешімі - решение 
уполномоченного государственного органа 

уəкілетті орган - уполномоченный орган 
уəкілетті өкіл - уполномоченный представитель 
уəкілетті тұлға - уполномоченное лицо 
уəкілетті тұлғаның қойған қолы - подпись 
уполномоченного лица 

узанс (сауда ғұрыптары) - узанс 
узанс-мерзім - узанс-срок 
узанция - узанция 
узукапия - узукапия 
узус, ғұрып - узус 
узуфрук құқығы, өмірлік пайдалану құқығы - право 
на узуфрукт 

узуфрукт - узуфрукт 
узуфруктарий - узуфруктарий 
уклад, салт, ұстын - уклад 
уландырушы заттек - отравляющие вещества
улы зат - вещество токсичное
ультиматум, үзілді-кесілді талап - ультиматум 
ультимо, сауда шоты - ультимо 
ультра вирес, өкілеттіктен тыс, əсіре құзырет - ультра 
вирес 

ультракескінді шағын фиша - микрофиша с 
ултраизображением 

ультрашағынфиша - ультрамикрофиша 
унитаризм (біртұтастық) - унитаризм 
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ұдайы жаңартылып тұратын қысқа мерзімді несие - 
постоянно возобновляемая краткосрочная ссуда 

ұдайы қалпына келтірілетін ресурстар - ресурсы 
воспроизводимые 

ұдайы қалпына келтірілмейтін ресурстар - ресурсы 
невоспроизводимые 

ұдайы өндіріс - воспроизводство
ұждансыз мəміле - сделка нечестная 
ұжым - коллектив 
ұжымдық ақша өлшемі - коллективные денежные 
единицы 

ұжымдық валюта - валюта коллективная 
ұжымдық еңбек - труд коллективный 
ұжымдық еңбек даулары - коллективные трудовые 
споры

ұжымдық еңбек дауын шешу тəртібі - порядок 
разрешения коллективного трудового спора 

ұжымдық инвестициялау - инвестирование 
коллективное 

ұжымдық кəсіпорын - коллективные предприятия
ұжымдық келіссөз - переговоры коллективные 
ұжымдық келісім - коллективное соглашение 
ұжымдық кепілдік - коллективная гарантия 
ұжымдық қолдампаздық - протекционизм коллективный 
ұжымдық қорғаныш құралдары - коллективные 
средства защиты

ұжымдық меншік - коллективная собственность 
ұжымдық мүлік - имущество коллективное 
ұжымдық нұсқау - коллективное указание 
ұжымдық тəуекел (қатер) - коллективный риск 
ұжымдық шарт - коллективный договор
ұзақ валюталық жайғасым - длинная валютная 
позиция 

ұзақ жайғасым - позиция длинная 
ұзақ инфляция - длительная инфляция 
ұзақ мерзімге қарызға алу - брать взаймы на 
продолжительный срок 

ұзақ мерзімді - долгосрочный 
ұзақ мерзімді активтер - долгосрочные активы
ұзақ мерзімді акцепт (ризалық) - долгосрочный акцепт 
ұзақ мерзімді акция - долгосрочная акция 
ұзақ мерзімді ауытқу - колебание долговременное 
ұзақ мерзімді бағалы қағаздар - долгосрочные ценные 
бумаги 

ұзақ мерзімді бағдарлама - программа долгосрочная 
ұзақ мерзімді базистік мөлшерлеме - долгосрочная 
базисная ставка 

ұзақ мерзімді банк кредиті - долгосрочный банковский 
кредит 

ұзақ мерзімді берешек - долгосрочная задолженность 
ұзақ мерзімді берешек - задолженность долгосрочная 

ұзақ мерзімді берешек коэффициенті - коэффициент 
долгосрочной задолженности 

ұзақ мерзімді берешекті мерзімінен бұрын өтеу 
- преждевременное погашение долгосрочной 
задолженности 

ұзақ мерзімді берешекті өтеу коэффициенті - 
коэффициент покрытия долгосрочной задолженности 

ұзақ мерзімді берешектің меншікті капиталға 
қатынасы - отношение долгосрочной задолженности 
к собственному капиталу 

ұзақ мерзімді борыш - долгосрочный долг 
ұзақ мерзімді борыш сомасының активтерге 
қатынасы - отношение суммы долгосрочного долга к 
активам 

ұзақ мерзімді борышкерлік міндеттеме - долгосрочное 
долговое обязательство 

ұзақ мерзімді борышқор - долгосрочный должник 
ұзақ мерзімді валюталық айырбас - долгосрочный 
валютный своп 

ұзақ мерзімді вексель - долгосрочный вексель 
ұзақ мерзімді вексель бойынша төлем мерзімі - срок 
платежа по долгосрочному векселю 

ұзақ мерзімді вексельдерді сатып алу бағамы - курс 
покупки долгосрочных векселей 

ұзақ мерзімді гарантия - долгосрочная гарантия 
ұзақ мерзімді дебиторлық берешек - долгосрочная 
дебиторская задолженность 

ұзақ мерзімді есеп мөлшерлемесі - долгосрочная 
учетная ставка 

ұзақ мерзімді жоспар - план долгосрочный 
ұзақ мерзімді жұмсалым - вложение долгосрочное 
ұзақ мерзімді залал - долгосрочные убытки 
ұзақ мерзімді инвестиция - долгосрочные инвестиции 
ұзақ мерзімді ипотека - долгосрочная ипотека 
ұзақ мерзімді ипотекалық кредит туралы ескертпе - 
оговорка о долгосрочном ипотечном кредите 

ұзақ мерзімді капитал - долгосрочный капитал 
ұзақ мерзімді капитал нарығы - рынок долгосрочного 
капитала 

ұзақ мерзімді кезең - период долгосрочный 
ұзақ мерзімді келешек - перспектива долгосрочная 
ұзақ мерзімді келісім - соглашение долгосрочное 
ұзақ мерзімді келісімшарт - долгосрочный контракт 
ұзақ мерзімді кредит - долгосрочный кредит 
ұзақ мерзімді кредит алуға бейімділік - склонность к 
получению долгосрочных кредитов 

ұзақ мерзімді кредит беру - долгосрочное кредитование 
ұзақ мерзімді кредит мерзімі - срок долгосрочного 
кредита 

ұзақ мерзімді кредит нарығы - рынок долгосрочного 
кредита 

унция - унция 
урбанизация, кенттену - урбанизация
урна (сайлау бюллетеньдерін салатын жəшік) - урна 

утилитаризм; пайдакүнемдік - утилитаризм 
уыстан шығарылған мүмкіндіктер шығыны - 
издержки упущенных возможностей 

Ұ 
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ұзақ мерзімді күрделі жұмсалым - долгосрочные 
капиталовложения 

ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелер - 
долгосрочные казначейские обязательства 

ұзақ мерзімді қаражат - долгосрочные средства 
ұзақ мерзімді қаржыландыру - долгосрочное 
финансирование 

ұзақ мерзімді қарыз - долгосрочный заем 
ұзақ мерзімді қарыз, ұзақ мерзімді қарызхаттар - 
долгосрочные займы 

ұзақ мерзімді қарыздарды өтеу - погашение 
долгосрочных займов 

ұзақ мерзімді қор - долгосрочный фонд 
ұзақ мерзімді мəміле - долгосрочная сделка 
ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздар - 
долгосрочные государственные ценные бумаги 

ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша 
борышты өтеу - погашение долга по долгосрочным 
государственным ценным бумагам 

ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу 
- погашение долгосрочных государственных ценных 
бумаг 

ұзақ мерзімді мемлекеттік қарыз - долгосрочные 
государственные займы 

ұзақ мерзімді мемлекеттік облигация - долгосрочная 
государственная облигация 

ұзақ мерзімді міндеттеме (өтеу мерзімі бір жылдан 
асатын борышқорлық - долгосрочное обязательство 

ұзақ мерзімді міндеттемелер - долгосрочные 
обязательства 

ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша мөлшерлеме - 
ставка по долгосрочным обязательствам 

ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша пайыз 
мөлшерлемесі - ставка процента по долгосрочным 
обязательствам 

ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша рейтинг - 
рейтинг по долгосрочным обязательствам 

ұзақ мерзімді несие - долгосрочная ссуда 
ұзақ мерзімді несие алушы - получатель долгосрочной 
ссуды 

ұзақ мерзімді несие беру жөніндегі операциялар - 
операции по долгосрочному кредитованию 

ұзақ мерзімді несие капиталы нарығы - рынок 
долгосрочного ссудного капитала 

ұзақ мерзімді несие міндеттемелері бойынша 
пайыздық мөлшерлеме - процентная ставка по 
долгосрочным кредитным обязательствам 

ұзақ мерзімді несиелендіру - кредитование долгосрочное 
ұзақ мерзімді несиелендіру объектісі - объект 
долгосрочного кредитования 

ұзақ мерзімді несиелендіру ресурстары - ресурсы 
долгосрочного кредитования 

ұзақ мерзімді несиені өтеу көздері - источники 
погашения долгосрочного кредита 

ұзақ мерзімді облигация - долгосрочная облигация 
ұзақ мерзімді опцион - долгосрочный опцион 
ұзақ мерзімді өтемпаздық (өтімділік) нормативі - 
норматив долгосрочной ликвидности 

ұзақ мерзімді пайыздық мөлшерлеме - долгосрочная 
процентная ставка 

ұзақ мерзімді салым - долгосрочный вклад 
ұзақ мерзімді салым ақша - вклад долгосрочный 
ұзақ мерзімді своптағы пайыздық кезең - процентный 
период в долгосрочном свопе 

ұзақ мерзімді сенімхат - долгосрочная доверенность
ұзақ мерзімді сыртқы қарыз - внешние долгосрочные 
займы 

ұзақ мерзімді тепе-теңдік - равновесие долгосрочное 
ұзақ мерзімді тиімділік - рентабельность долгосрочная 
ұзақ мерзімді төлемақы туралы ескертпе - оговорка о 
досрочной оплате 

ұзақ мерзімді тратта - тратта долгосрочная 
ұзақ мерзімді тұрақтылық - стабильность 
долгосрочная 

ұзақ мерзімді шоғырландырылған капитал - 
долгосрочный консолидированный капитал 

ұзақ мерзімдік болжау - прогнозирование долгосрочное 
ұзақ мерзімдік жоспарлау - планирование долгосрочное 
ұзақ мерзімдік мəміле - сделка долгосрочная 
ұзақ мерзімдік негізде - на долгосрочной основе 
ұзақ мерзімдік несие беру - предоставление 
долгосрочной ссуды 

ұзақ мерзімдік тренд - тренд долгосрочный 
ұзақ міндеттеме бойынша пайыздар - проценты по 
долговому обязательству 

ұзақ пайдаланылатын заттар - предметы длительного 
пользования 

ұзақ пайдаланылатын тауар - товар длительного 
пользования 

ұзақ пайдаланылатын тұтынушы тауары - 
потребительский товар длительного пользования 

ұзақ толқындар теориясы - теория длинных волн 
ұзақ уақыттық беталыс - тенденция долговременная 
ұзақ уақыттық қаржыландыру - долговременное 
финансирование 

ұзақ уақыттық міндеттеме - обязательство 
долговременное 

ұзақ уақыттық негіз - основа долговременная 
ұзақ уақыттық негізде - на долговременной основе 
ұзақ уақыттық тренд - тренд долговременный 
ұзаққа созу - затянуть
ұзақтық - длительность, продолжительность
ұзартпалы мəміле - сделка пролонгационная 
ұзартпалы мəміле, ұзартылмалы мəміле - 
пролонгационная сделка 

ұзарту - продление, продлевание 
ұзарту (ұластыру) туралы келісім - соглашение о 
пролонгации 

ұзартылады - продлевается 
ұзартылатын айырбас - своп продлеваемый 
ұзартылатын мерзім - продлеваемый срок 
ұзартылатын своп (айырбас) - продлеваемый своп 
ұзартылған - продленный 
ұзартылмаған - непродленный 
ұзартылмалы облигация - облигация растяжимая 
“ұзын” ақша - деньги “длинные” 
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ұзындық өлшемі - мера длины
ұйғарылған борыш - присужденный долг 
ұйғарылған шот - присужденный счет 
ұйғарылған, берілген - присужденный 
ұйғарымды шешімдердің ауқымы, рауалы 
шешімдердің ауқымы - область допустимых решений 

ұйғарынды құн - выходная стоимость 
ұйғарынды лимит - выходной лимит 
ұйғарынды тəуекел (қатер) - допустимый риск 
ұйғарынды түсім - выручка предполагаемая 
ұйғарынды шарт, ұйғарынды жағдай, топшылама 
шарт - подразумеваемое условие 

ұйғарынды шешімдердің көптігі, рауалы ше шім дер-
дің көптігі - множество допустимых решений 

ұйғарынды шот - счет допущения 
ұйғарынды шығын, рауалы шығын - допустимые 
затраты, допустимые издержки

ұйым есебінен - за счет организации
ұйым жарғысы - устав организации 
ұйым жетекшісі - лидер организации
ұйым мəртебесі - статус организации 
ұйым сертификаты - сертификат организации 
ұйым тұрпаты - тип организации 
ұйым; ұйымдастыру - организация 
ұйымдағы өкілдік - представительство в организации 
ұйымдасқан қылмыстылық - преступность 
организованная 

ұйымдасқан нарық, ұйымдастырылған нарық - 
рынок организованный 

ұйымдасқан тəртіппен - в организованном порядке 
ұйымдаспаған нарық, ұйымдастырылмаған нарық - 
рынок неорганизованный 

ұйымдастыру бөлімі - отдел организационный 
ұйымдастыру бюросы - организационное бюро 
ұйымдастыру жұмысы - работа организационная 
ұйымдастыру шығысы - организационные расходы 
ұйымдастырудағы кемшіліктер, ұйымдағы 
кемшіліктер - неполадки организационные 

ұйымдастырушы - организатор
ұйымдастырушылық қабілет - способность 
организаторская 

ұйымдастырушылық қағидаттары - принципы 
организационные 

ұйымдастырушылық қызмет жоспары - план 
организационной деятельности 

ұйымдастырылған банк жүйесі - организованная 
банковская система 

ұйымдастырылған нарық - организованный рынок 
ұйымдастырылмаған кредит - неорганизованный 
кредит 

ұйымдастырылмаған нарық - неорганизованный 
рынок 

ұйымдық бюджет - бюджет организационный 
ұйымдық жарна - организационный взнос 
ұйымдық қайта құру - перестройка организационная 
ұйымдық қамтамасыз ету - организационное 
обеспечение 

ұйымдық құрылым - организационная структура 

ұйымдық құрылымды жетілдіру - совершенствование 
организационной структуры 

ұйымдық менеджмент - менеджмент организационный 
ұйымдық салықтық қатынастар - организационные 
налоговые отношениия 

ұйымдық тетік - механизм организационный 
ұйымдық техника - техника организационная 
ұйымдық тұтқа - рычаг организационный 
ұйымдық шешім, ұйымдастырушылық шешім - 
решение организационное 

ұйымдық-құқықтық құрылым - организационно-
правовая структура 

ұйымдық-құқықтық нысан - организационно-правовая 
форма 

ұйымдық-өкімдік құжаттама - организационно-
распорядительная документация 

ұйымнан шығу - выход из организации 
ұйымның жұмылдыру жоспары - мобилизационный 
план организации

ұқсас - аналогичный 
ұқсас-тауар - товар-аналог 
ұқсастық үлгісі - модель аналоговая 
ұқсастық; аналогия - аналогия
ұқсастыру, сəйкестендіру - идентификация 
ұқыпсыз борышкер - неисправный должник 
ұқыпсыз қарызгер - неисправный заемщик 
ұқыпсыз төлемші - неисправный плательщик 
ұқыпсыз төлеуші - плательщик неаккуратный 
ұқыпсыздық - невнимательность 
ұқыпты төлеуші - плательщик аккуратный 
ұқыптылық оғаштығы - парадокс бережливости 
ұқыптылық, құнттылық - пунктуальность
ұластыру туралы келісім - соглашение о пролонгации 
ұластыру, ұзарту - пролонгация 
ұластырылған, мерзімі ұзартылған - 
пролонгированный 

ұласу, тұтасу, біте қайнасу - сращение / сращивание 
ұлғайту еселігі - кратность увеличения
ұлғайтылған кредит траншы - транш расширенного 
кредита 

ұлғайтылмалы облигация - облигация расширяемая 
ұлғаю, ұлғайту, еселену - наращение 
ұлт - нация
ұлт аралық - транснациональный 
ұлт аралық күрделі жұмсалым - транснациональные 
капиталовложения 

ұлт аралық қарым-қатынас - отношения 
межнациональные 

ұлт аралық монополия - монополия транснациональная 
ұлт аралық сауда-саттық - торги транснациональные 
ұлт аралық шот - счет транснациональный 
ұлт меншігінен алу - денационализация
ұлт мүлкі, ұлт дəулеті, ұлттық мүлік, ұлттық дəулет - 
имущество национальное 

ұлттық - национальный
ұлттық агенттік - национальное агентство 
ұлттық айрықшалық - исключительность 
национальная
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ұлттық ақша жүйесі - национальная денежная система 
ұлттық ақша қоры - национальная монетарная база 
ұлттық ақша өлшемі - национальная денежная единица 
ұлттық байлық - национальное богатство 
ұлттық банк - национальный банк 
ұлттық банк аралық төлем карточкалары жүйесі 

- национальная межбанковская система платежных 
карточек 

Ұлттық банк банкноттары мен мəнетінің сақтық 
қорлары - резервные фонды банкнот и монет 
Национального банка 

Ұлттық Банк жарғысы - устав Нацбанка 
Ұлттық банк кассасы - касса Нацбанка 
ұлттық банк кеңесі - национальный банковский совет 
Ұлттық Банк облигациясы - облигация Национального 
Банка 

Ұлттық банкке борышты өтеу - погашение долга 
Нацбанку 

ұлттық банкноттар - национальные банкноты 
ұлттық банктер - национальные банки 
ұлттық банктер жүйесі - система национальных банков 
ұлттық банкті тексеру - проверка национального банка 
ұлттық банктің валютамен жəне асыл металдармен 
жасайтын операциялары - операции с валютой и 
драгоценными металлами национального банка 

Ұлттық банктің есептемесі - отчет Национального 
банка 

Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілері - 
нормативные правовые акты Нацбанка 

Ұлттық Банктің ноталары - ноты Нацбанка 
ұлттық банктің пайдасы - прибыль национального 
банка 

ұлттық банктің пруденциялық нормативтері - 
пруденциальные нормативы национального банка 

Ұлттық банктің үкіметке беретін кредиті - кредит, 
предоставляемый Нацбанком правительству 

Ұлттық банктің шетелдегі өкілдігі - представительство 
Национального банка за границей 

Ұлттық банктің эмиссиялық операциялар бойынша 
есебі мен есеп-қисабы - учет и отчетность по 
эмиссионным операциям Нацбанка 

ұлттық басымдық - приоритет национальный 
ұлттық борыш - национальный долг 
ұлттық валюта - национальная валюта 
ұлттық валюта айырбасының орташа бағамы - 
средний курс обмена национальной валюты 

ұлттық валюта бағамы - курс национальной валюты 
ұлттық валюта бағамын ресми қолдау - официальная 
поддержка курса национальной валюты 

ұлттық валюта бағамының деңгейі - уровень курса 
национальной валюты 

ұлттық валюта жүйесі - национальная валютная 
система 

ұлттық валюта өлшемінің сатып алуға 
жарамдылығы индексі - индекс покупательной 
способности единицы национальной валюты 

ұлттық валюта түріндегі ақшалай қаражат - 
денежные средства в национальной валюте 

ұлттық валюта, ұлттық ақша - валюта национальная 
ұлттық валюталық балама - национальный валютный 
эквивалент 

ұлттық валютамен есеп айырысу - расчет в 
национальной валюте 

ұлттық валютамен төлеу - платеж в национальной 
валюте 

ұлттық валютаны тұрақтандыру - стабилизация 
национальной валюты 

ұлттық валютаны халықаралық ақша активтеріне 
ауыстыру - замена национальной валюты на 
международные денежные активы 

ұлттық валютаны ірілендіру - деноминация 
национальной валюты 

ұлттық валютаның əкетілімі мен əкелімі мөлшері - 
норма вывоза и ввоза национальной валюты 

ұлттық валютаның еркін айырбасталатын валютаға 
айналымдылығы - обратимость национальной 
валюты в свободно конвертируемую валюту 

ұлттық валютаның кымбаттауы - удорожание 
национальной валюты 

ұлттық валютаның құнсыздануы - обесценение 
национальной валюты 

ұлттық даму банктері - национальные банки развития 
ұлттық есеп жүргізу, ұлттық есепшілік - национальное 
счетоводство 

ұлттық есепшілік жүйесі - система национального 
счетоводства 

ұлттық жарнама - реклама национальная 
ұлттық жекешелендіру бағдарламасы - национальная 
программа приватизации 

ұлттық жинақ ақша жүйесі - система национальных 
сбережений 

ұлттық жинақ ақша тіркелімі - национальный 
сберегательный регистр 

ұлттық жинақ облигациялары - национальные 
сберегательные облигации 

ұлттық жирошоттар жүйесі - национальная система 
жиросчетов 

ұлттық жоспар - национальный план 
ұлттық жүйе - система национальная 
ұлттық заңнама - национальное законодательство 
ұлттық көрме - выставка национальная 
ұлттық қарым-қатынас - отношения национальные 
ұлттық қауіпсіздік комитеті - комитет национальной 
безопасности 

ұлттық қор - национальный фонд 
ұлттық қордың құралу көздері - источники 
формирования национального фонда 

ұлттық мемлекеттік банк - национальный 
государственный банк 

ұлттық мұрағат - архив национальный
ұлттық мұрағат қоры - национальный архивный фонд
ұлттық мүдделер - интересы национальные 
ұлттық мүдделердің басымдығы - приоритет 
национальных интересов 

ұлттық нарық - национальный рынок 
ұлттық нарық жүйесі - система национального рынка 
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ұлттық өзін-өзі қамтамасыз ету - самообеспечение 
национальное 

ұлттық өнім - национальный продукт 
ұлттық өтімділік (өтемпаздық) - национальная 
ликвидность 

ұлттық пайыз мөлшерлемесі - национальная ставка 
процента 

ұлттық пошта операторы - национальный оператор 
почты

ұлттық пошта операторының арнаулы байланыс 
қызметі - служба специальной связи национального 
оператора почты 

ұлттық пул - пул национальный 
ұлттық пұрсаттылықтар жүйесі - национальная 
система преференций 

ұлттық режим, ұлттық тəртіптеме - национальный 
режим 

ұлттық рейтингілік агенттік - национальное 
рейтинговое агентство 

ұлттық сақтандыру нарығы - национальный рынок 
страхования 

ұлттық сауда - торговля национальная 
ұлттық стандарт - стандарт национальный 
ұлттық табыс - национальный доход 
ұлттық табыс шоттары - счета национального дохода 
ұлттық табысты қайта бөлу - перераспределение 
национального дохода 

ұлттық табысты үлестіру - распределение 
национального дохода 

ұлттық табыстың артуы - прирост национального 
дохода 

ұлттық табыстың өсу қарқыны - темп прироста 
национального дохода 

ұлттық табыстың тепе-тең деңгейі - равновесный 
уровень национального дохода 

ұлттық тасымалдаушы - национальный перевозчик
ұлттық тəртіптеме - режим национальный 
ұлттық төлем - национальный платеж 
ұлттық тізілім - национальный реестр 
Ұлттық шағын кəсіпорындар қауымдастығы - 
Национальная ассоциация малых предприятий 

ұлттық шаруашылық резиденттері - резиденты 
национального хозяйства 

ұлттық шоттар - национальные счета 
ұлттық шоттар жүйесі - система национальных счетов 
ұлттық шоттар жүйесінің нұсқасы - версия системы 
национальных счетов 

ұлттық шоттар жүйесінің статистикалық бірлігі 
- статистическая единица системы национальных  
счетов 

ұлттық шоттарды жасау - составление национальных 
счетов 

ұлттық шоттардың құрылымы - структура 
национальных счетов 

ұлттық экономика резиденттері - резиденты 
национальной экономики 

ұлттық экономиканың өрлеуі - подъем национальной 
экономики 

Ұлы Отан соғысының ардагері - ветеран Великой 
Отечественной войны

ұлықтау - инаугурация
ұмтылыс, құлшыныс - дерзание
ұмтылыс, талаптану - стремление 
ұнамды - положительное
ұнамсыз тəуекел - нежелательный риск 
ұран - лозунг 
ұрлау; талан-таражға салу - расхищение 
ұрлаушы; талан-таражға салушы - расхититель 
ұрлық, ұрлану - кража
ұрлықтан сақтандыру - страхование от кражи 
ұрпақ, буын - поколение
ұрық - зародыш 
ұсақ (ақша туралы) - разменный 
ұсақ адам (тар өрісті) - деляга 
ұсақ акция - мелкие акции 
ұсақ ақша - разменные деньги, мелкие деньги, мелочь
ұсақ алып-сатар - мелкий спекулянт 
ұсақ алып-сатарлық - спекуляция мелкая 
ұсақ борыш - мелкий долг 
ұсақ валюта - разменная валюта 
ұсақ депозит - мелкий депозит 
ұсақ инвестор - мелкий инвестор 
ұсақ купюра - мелкие купюры 
ұсақ қағаз ақша - разменные бумажные деньги 
ұсақ құндылықтағы ақша белгілері - денежные знаки 
мелкого достоинства 

ұсақ мəнет, ұсақ тиын, ұсақ шақа, ұсақ ақша - 
разменная монета 

ұсақ меншік иесі - мелкий собственник 
ұсақ несие - мелкая ссуда 
ұсақ несие туралы бірегей заң - унифицированный 
закон о мелких ссудах 

ұсақ облигация - облигация мелкая 
ұсақ пакет - мелкий пакет
ұсақ салым - мелкий вклад 
ұсақ салымшы - мелкий вкладчик 
ұсақ салымшылар салымы - вклад мелких вкладчиков 
ұсақ салымшыларды тарту - привлечение мелких 
вкладчиков 

ұсақ түйірлі жөнелтім, сусымалы жөнелтім - 
отправление россыпью

ұсақ шығыс - мелкие расходы 
ұсақталмайтын ақша - деньги неразменные 
ұсақталмайтын банкнот - неразменные банкноты 
ұсақталмайтын қағаз ақша - неразменные бумажные 
деньги 

ұсақтау - разменять 
ұсақ-түйек шығынға жұмсалатын ақша - деньги на 
мелкие расходы 

ұсталатын шығынды барынша азайту - минимизация 
издержек 

ұсталған пайда, ұстап қалған пайда - удержанные 
прибыли 

ұстаным, дүниетаным негізі - кредо
ұстанымдардың жақындасуы - сближение позиций 
ұстанымды дəйектеу - аргументировать позицию
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ұстанымын кейінге сақтап қалу - зарезервировать 
свою позицию 

ұстап қалатын ақшалай сома - удерживаемая денежная 
сумма 

ұстап қалғаннан кейін - после удержания 
ұстап қалу құқығы - право удержания 
ұстап қалу құқығы теориясы - теория права удержания 
ұстап қалу құқығы туралы ескертпе - оговорка о 
праве удержания 

ұстап қалу құқығы туралы хат - письмо о праве 
удержания 

ұстап қалу құқығын табыстаушы тұлға - лицо, 
передающее право удержания 

ұстап қалу құқығын тіркеу үшін төлемақы - плата за 
регистрацию права удержания 

ұстап қалу, ұстау, шегеру, шегерім - удержание;     
вычет 

ұстап қалынған ақша - деньги удержанные 
ұстап қалынған сома - задержанная сумма 
ұстауға арналған сақтық қор - резервный фонд на 
содержание 

ұстаушы компания - компания-держатель 
ұсынба чек - предъявительный чек 
ұсынбалы - рекомендательный 
ұсынбалы бағалы қағаздар - предъявительские ценные 
бумаги 

ұсынбалы вексель - предъявительский вексель 
ұсынбалы көрсеткіш - рекомендательный показатель 
ұсынбалы облигация - предъявительская облигация 
ұсынбалы тратта - тратта предъявительская 
ұсынбалы чек - предъявительский чек 
ұсыну - выставление, отрекомендовать, предлагать, 
предложить

ұсыну, беру - предоставление 
ұсыну, таныстыру рəсімі, таныстырым, тұсау кесер - 
презентация 

ұсыну; жоғарылату - выдвижение 
ұсыну бойынша төлем - платеж по предъявлении 
ұсыну бойынша төленетін тратта - тратта с оплатой по 
предъявлении 

ұсыну бойынша төлеу - платить по предоставлении 
ұсыну бойынша, көрсеткенде, көрсеткен бойда - по 
предъявлении 

ұсыну туралы шарт - условие о предъявлении 
ұсыну хаты, кепілдеме хат - письмо рекомендательное 
ұсынушы, көрсетуші - предъявитель 
ұсынушыға арналған - на предъявителя 
ұсынушыға арналған акция сертификаты - 
сертификат акции на предъявителя 

ұсынушыға арналған акциялар - акции на 
предъявителя 

ұсынушыға арналған ақша аударымы - перевод денег 
на предъявителя 

ұсынушыға арналған бағалы қағаз сертификаты - 
сертификат ценной бумаги на предъявителя 

ұсынушыға арналған бағалы қағаздар топтамасы - 
партия ценных бумаг на предъявителя 

ұсынушыға арналған борыш - долг на предъявителя 

ұсынушыға арналған индоссамент - индоссамент на 
предъявителя 

ұсынушыға арналған облигация, ұсынылма 
облигация - облигация на предъявителя 

ұсынушыға арналған сақтандыру куəлігі - страховое 
свидетельство на предъявителя 

ұсынушыға арналған салым ақша - вклад на 
предъявителя 

ұсынушыға арналған сертификат - сертификат на 
предъявителя 

ұсынушыға арналған тратта - тратта на предъявителя 
ұсынушыға арналған халықаралық бағалы қағаз - 
международная ценная бумага на предъявителя 

ұсынушыға төлем арқылы - платежом на предъявителя 
ұсынушыға төлеу - выплата предъявителю 
ұсынушыға тіркелген - зарегистрированный на 
предъявителя 

ұсынылатын акцияларды қабылдау - принимать 
предъявляемые акции 

ұсынылатын баға - предлагаемая цена 
ұсынылатын бағаның шегі - предел предлагаемой цены 
ұсынылатын жəне сұралатын (баға туралы) - 
предлагаемый и запрашиваемый 

ұсынылатын мəмілелер - предлагаемые сделки 
ұсынылатын пайыздық мөлшерлеме - предлагаемая 
процентная ставка 

ұсынылған баға - предложенная цена 
ұсынылған бағалардың тізбесі - перечень 
предложенных цен 

ұсынылған дивиденд сомасы - предложенная сумма 
дивиденда 

ұсынылған күні - дата выставления 
ұсынылған сома - предложенная сумма 
ұсынылған, ұсыным берілген - рекомендованный 
ұсынылма облигация, ұсынбалы облигация - 
облигация предъявительская 

ұсынылуы бойынша төленетін аударма вексель - 
переводный вексель, оплачиваемый по предъявлении 

ұсыным бойынша облигация - облигация по 
предложению 

ұсыным мен сұранымның арасалмағы - соотношение 
предложения и спроса 

ұсыным, ұсыныс, ұсыну - предложение 
ұсыныс ауытқымасы, ұсыныс қисығы - кривая 
предложения 

ұсыныс əзірлеу - разработка предложения 
ұсыныс бағамы - курс предложения 
ұсыныс бағасын анықтау үлгісі - модель определения 
цены предложения 

ұсыныс бойынша опцион - опцион по предложению 
ұсыныс бойынша сатып алу - покупка по предложению 
ұсыныс дайындау - подготовка предложения 
ұсыныс жасау - зарекомендовать 
ұсыныс жасаушы тұлға - лицо, делающее предложение 
ұсыныс жинақтамасы - панель предложения 
ұсыныс кестесі - таблица предложения 
ұсыныс көлемі - объем предложения 
ұсыныс құрылымы - структура предложения 
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ұсыныс пен сұраныс бағасының арасындағы айырма 
- разница между ценами предложения и спроса 

ұсыныс үлгісі - модель предложения 
ұсыныс хат, кепілдеме хат - рекомендательная письмо 
ұсыныс шарттары - условия предложения 
ұсынысқа бастамашы болу - инициировать 
предложение

ұсынысқа сұрау салу - запрашивать предложения 
ұсыныстан бас тарту - отказ от предложения 
ұсыныстар есебінің кітабы - книга учета предложений 
ұсыныстар қоржыны - портфель предложений 
ұсыныстар пакеті - пакет предложений 
ұсыныстар пакетін тапсыру - представление пакета 
предложений 

ұсынысты болжау - прогнозирование предложения 
ұсынысты дəйектеу - аргументировать предложение
ұсынысты күшінде қалдыру - оставлять предложение 
в силе 

ұсынысты қабылдамау - отклонение предложения 
ұсынысты қабылдау - принятие предложения 
ұсынысты қайта қарау - пересмотр предложения 
ұсынысты қарау - рассмотр предложения 
ұсынысты қуаттау - подтверждение предложения 
ұсынысты қысқарту - сокращение предложения 
ұсынысты мақұлдау - одобрение предложения 
ұсынысты статистикалық талдау - статистический 
анализ предложения 

ұсынысты талқылау - обсуждение предложения 
ұсыныстың артылуы - избыток предложения 
ұсыныстың ауытқуы - колебание предложения 
ұсыныстың жалпы көлемі - общий объем предложения 
ұсыныстың жоқтығы - отсутствие предложения
ұсыныстың икемділік коэффициенті - коэффициент 
эластичности предложения 

ұсыныстың икемсіздігі - неэластичность предложения 
ұсыныстың кəміл икемділігі - совершенная 
эластичность предложения 

ұсыныстың кəміл икемсіздігі - совершенная 
неэластичность предложения 

ұсыныстың көбеюі - увеличение предложения 
ұсыныстың өзгеруі - изменение предложения 
ұсыныстың өсуі - рост предложения 
ұсыныстың сұраныстан асып түсуі - превышение 
предложения над спросом 

ұтылған - проигравший 
ұтылған (алынбай қалған) пайда - упущенная прибыль 
ұтылыссыз облигациялар - облигации 
беспроигрышные 

ұтымды жауап - ответ лаконичный
ұтымды пайдалану - рациональное использование
ұтымды тəртіптеме - режим рациональный 
ұтымды ұсыныс үшін төленетін сыйақы - 
вознаграждение за рационализаторское предложение 

ұтымды шешім - решение рациональное 
ұтымдылық - рациональность 
ұтыс - выигрыш 
ұтыс қарызхаты, ұтыстық қарыз, ұтыстық қарызхат 

- выигрышный заем 
ұтыс қарызы облигациясы - облигация выигрышного 
займа 

ұтыс облигациясы - выигрышная облигация 
ұтыс ойындары жолымен өтелетін облигациялар - 
облигации, погашаемые путем выигрышей 

ұтыс салымы бойынша таралым - тираж по 
выигрышным вкладам 

ұтыс сомасы - сумма выигрыша 
ұтыс таралымы - тираж выигрышей 
ұтыс шыққан нөмір - номер, на который выпал 
выигрыш 

ұтысқа салу, ұтыс ойыны - розыгрыш 
ұтыстар кестесі - таблица выигрышей 
ұтыстар шоты - счет выигрышей 
ұтыстық салым - выигрышный вклад 
ұтыстық салым ақша - вклад выигрышный 
ұтыстың кездейсоқтығы - случайность выигрыша 
ұшақ - самолет
ұшқалақтық, қызбалық - неуравновешенность 
ұшқарылық, шектен шығу - крайность
ұшқыр пошта - почта летучая 
ұялы - сотовый
ұялы байланыс - сотовая связь
ұялы байланыс жүйесі - система сотовой связи, 
мобильные системы связи

ұялы телефон байланысы - мобильная телефонная 
связь

ұялы телефон, қалта телефон - телефон сотовый, 
телефон мобильный

“ұяшықтардың көмегімен” - “с помощью ячеек” 

Ү
 
үгітқағаз - агитплакат
үгітші - агитатор
үдемел - прогрессия 
үдемелі - прогрессивный 
үдемелі еңбекақы төлеу - прогрессивная оплата труда 
үдемелі келісімді ақы - прогрессивная сдельщина, 
прогрессивка

үдемелі комиссиялық сыйақы жүйесі - система 
прогрессивного комиссионного вознаграждения 

үдемелі мөлшерлеме - прогрессивные ставки 

үдемелі нормативтер - нормативы прогрессивные 
үдемелі өзгеріс - изменение прогрессирующее 
үдемелі салық - прогрессивный налог, прогрессивное 
обложение

үдемелі салық мөлшерлемесі - прогрессивная 
налоговая ставка 

үдемелі салық салу - прогрессивное налогообложение, 
прогрессивное обложение 

үдемелі сыйақы - вознаграждение прогрессивное 
үдемелі табыс салығы - прогрессивный подоходный налог 
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үдемелі ұстап қалу - удержание прогрессивное 
үдемелі шегерім - скидка прогрессивная 
үдемелі шығыс - расходы прогрессивные 
үдемелі-кесімді жалақы жүйесі - сдельно-
прогрессивная система заработной платы 

үдеріс лицензиары - лицензиар процесса 
үдерістерді компьютерлендіру - компьютеризация 
процессов

үдерісті басқару - управление процессом 
үдерісті жетілдіру - совершенствование процесса 
үдерісті зерделеу - изучение процесса 
үдерістік калькуляция əдісі - попроцессный метод 
калькуляции 

үздіксіз - бесперебойный
үздіксіз аудит - непрерывный аудит 
үздіксіз еңбек өтілі - непрерывный трудовой стаж 
үздіксіз қаржыландыру - непрерывное финансирование 
үздіксіз құқық мирасқорлығы - непрерывное 
правопреемство 

үздіксіз салыстыру жүйесі - система непрерывного 
сличения 

үздіксіз таза есеп айырысу - непрерывный нетто-расчет 
үздіксіз тексеру əдісі - метод непрерывной проверки 
үздіксіз түгендеу əдісі - метод непрерывной 
инвентаризации 

үздіксіз үдеріс - процесс непрерывный 
үздіксіз эмиссия (шығарылым) - непрерывная эмиссия 
үздіксіздік - непрерывность 
үзу, тоқтату - прерывание 
үзіксызық, көпноқат - пунктир
үзікті шағынфильм - микрофильм в отрезке 
үзілді-кесілді - категорично, категоричный
үзілді-кесілді бас тарту - наотрез отказаться, отказ 
категорический

үзілді-кесілді талап - требование ультимативное
үзіліс - пауза, перерыв
үзінді - отрывок 
үзінді алу, үзінді; ұстамдылық - извлечение, выдержка
үй басқармасы - домоуправление
үй иесі - домовладелец
үй кепілімен несиелендіру (кредит беру) - 
кредитование под залог дома 

үй кітабы - домовая книга 
үй мекенжайы - домашний адрес
үй сатып алуға арналған несие - ссуда на покупку дома 
үй сыпырушы - уборщица 
үй телефоны - телефон квартирный 
үй іргесіндегі телім - участок приусадебный
үйге - на дом
үйге жеткізіп беру - доставка на дом
үй-жай - помещение
үй-жайды ұстауға жұмсалатын шығыс - расходы на 
занятие помещения 

үй-жайлық жылжымайтын мүлік - усадебная 
недвижимость 

үйлеспеушілік, сəйкеспеушілік - несовпадение 
үйлестіру - координация 
үйлестіру кеңесі - совет координационный, совещание 
координационное

үйлестіру орталығы - центр координационный 
үйлестіру, жарастыру - гармонизация 
үйлестіруді қамтамасыз ету - обеспечение координации 
үйлестіруші орган - орган координирующий 
үйлестірілген жоспар - план скоординированный 
үйлестірілмеген - некоординированный 
үйлесу, ұштасу - сочетание
үйлесім - гармония; пропорция
үйлесімді - гармоничный, пропорциональный
үйлесімді бөлу - пропорциональное распределение 
үйлесімді жауапкершілік - пропорциональная 
ответственность 

үйлесімді жүйе - пропорциональная система 
үйлесімді қайта сақтандыру - пропорциональное 
перестрахование 

үйлесімді қайта таныстыру - пропорциональная 
репрезентация 

үйлесімді қаржыландыру - пропорциональное 
финансирование 

үйлесімді мөлшерлеме - пропорциональная ставка 
үйлесімді негізде - на пропорциональной основе 
үйлесімді өзгеріс - изменение пропорциональное 
үйлесімді салық - налог пропорциональный 
үйлесімді салық мөлшерлемесі - пропорциональная 
налоговая ставка 

үйлесімді салық салу - пропорциональное 
налогообложение, пропорциональное обложение

үйлесімді түрде - пропорционально 
үйлесімді түрде бөлу - распределение 
пропорциональное 

үйлесімді ұстап қалу - удержание пропорциональное 
үйлесімді үлес - доля пропорциональная 
үйлесімді шоғырланым - пропорциональная 
консолидация 

үйлесімділік - пропорциональность 
үйлесімділік ережесі - правило пропорциональности 
үйлесімділік; ілеспе - синхронность 
үйлесімсіздік теориясы - теория диспропорциональная 
үйлесімсіз ауыспалы шығын - непропорционально 
переменные издержки 

үйлесімсіз қайта сақтандыру - непропорциональное 
перестрахование 

үйлесімсіз, сəйкессіз - непропорциональный 
үйлесімсіздік, сəйкессіздік - дисгармония, 
непропорциональность

үймерет - здание 
үймерет салығы - налог на здания 
үймеретті жалға алу - аренда здания 
үйірме - кружок
үкім - приговор 
үкім шығару - вынесение приговора 
үкім шығару; ұйғару; беру - присуждение 
үкімет - правительство 
үкімет аралық келіссөз - переговоры 
межправительственные 

үкімет аралық келісім - соглашение 
межправительственное 

үкімет аралық қаржы қатынастары - 
межправительственные финансовые отношения 
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үкімет аралық қарыз - заем межправительственный 
үкімет аралық қарым-қатынас - отношения 
межправительственные 

үкімет аралық ұйым - организация 
межправительственная 

үкімет аралық экономикалық көмек - 
межгосударственная экономическая помощь 

үкімет бағдарламасы - правительственная программа 
үкімет бақылауы - контроль правительства 
үкімет басшылары - главы правительства 
үкімет борышы - правительственный долг 
үкімет борышының лимиті - лимит 
правительственного долга 

үкімет дағдарысы - кризис правительственный 
үкімет делегациясы - делегация правительственная 
үкімет депозитарийі - правительственный депозитарий 
үкімет депозиттері - правительственные депозиты 
үкімет жарлығы - указ правительственный 
үкімет кепілдігімен берілетін несие - ссуда 
под правительственную гарантию, ссуда с 
правительственной гарантией

үкімет кредиті - правительственный кредит 
үкімет қағаздары - правительственные бумаги 
үкімет қаулысы - постановление правительства 
үкімет қоры - правительственный фонд 
үкімет құрылымы - структура правительства 
үкімет марапаты - награда правительственная 
үкімет мекемесі - учреждение правительственное 
үкімет мүшесі - член правительства 
үкімет міндеттемелері - правительственные 
обязательства 

үкімет облигациялары - правительственные облигации 
үкімет өкілі - представитель правительства 
үкімет пулы - пул правительственный 
үкімет резиденциясы - резиденция правительственная 
үкімет сарапшысы - эксперт правительственный 
үкімет саясаты - политика правительственная 
үкімет чегі - правительственный чек 
үкімет шенеунігі - чиновник правительственный 
үкімет шешімі - решение правительства 
үкімет шоттары - правительственные счета 
үкімет шоттарының сериясы - серия 
правителственных счетов 

үкіметке берешек - задолженность правительству 
үкіметтегі келіспеушілік - разногласия в правительстве 
“үкіметтік” - “правительственное”
үкіметтік деңгейде - на правительственном уровне 
үкіметтік күрделі қаржы жұмсалымы - 
капиталовложения правительственные 

үкіметтік қаржыландыру - финансирование 
правительственное 

үкіметтік қарыз - заем правительственный 
үкіметтік облигациялар - облигации 
правительственные 

үкіметтік өкімдер - распоряжения правительственные 
үкіметтік пакеттер - правительственные пакеты
үкіметтік пошта жөнелтімі - правительственное 
почтовое отправление 

үкіметтік пошталар - правительственные почты
үкіметтік телефон - телефон правительственный 
үкіметтік тыйым салу - запрет правительственный 
үкіметтік ұйым - организация правительственная 
үкіметтік шектеу - ограничение правительственное 
үкіметтік шоттар - счета правительственные 
үкіметтік шығыс - расходы правительственные 
үкіметтік іс-шаралар - мероприятия правительственные 
үкіметтің ақшалай қаражаты - правительственные 
денежные средства 

үкіметтің бағалы қағаздары - правительственные 
ценные бумаги 

үкіметтің бағалы қағаздарын сату - продажа 
правительственных ценных бумаг 

үкіметтің бюджеттік шығысының жалпы сомасы - 
общая сумма бюджетных расходов правительства 

үкіметтің демеуқаржысы - правительственная субсидия 
үкіметтің есеп беруі - отчет правительства 
үкіметтің жинақ ақшасы - правительственные 
сбережения 

үкіметтің көтере сатып алуы - закупка 
правительтственная 

үкіметтің күрделі жұмсалымы - правительственные 
капиталовложения 

үкіметтің қазыналық саясаты - фискальная политика 
правительства 

үкіметтің қайта сақтандыру пулдары - 
правительственные перестраховочные пулы 

үкіметтің қалауы бойынша өтелетін облигациялар - 
облигации, погашаемые по усмотрению правительства 

үкіметтің қаржы қоры - правительственный 
финансовый фонд 

үкіметтің қаржы ресурстары - правительственные 
финансовые ресурсы 

үкіметтің қаржыландыруы - правительственное 
финансирование 

үкіметтің қарызы - займы правительства 
үкіметтің қызметті доғаруы - отставка правительства 
үкіметтің мақсатты қорлары - целевые фонды 
правительства 

үкіметтің рұқсат беруі - разрешение правительственное 
үкіметтің сəтсіздікке ұшырауы - фиаско правительства 
үкіметтің экономикаға араласпау саясаты - политика 
невмешательства государства в экономику 

үкімнің күшін жою - кассирование, отмена приговора
үлгі - макет; модель
үлгі, нұсқа, қалып - образец; шаблон 
үлгі, өнеге - пример
үлгі бойынша - по образцу 
үлгі бойынша жасалған құжат - транслитерация 
үлгі жоба, үлгілік жоба - типовой проект 
үлгі құжат - типовой документ 
үлгі норма, үлгі мөлшер - типовая норма 
үлгі смета - типовая смета 
үлгі шарт, үлгілік шарт - типовой договор 
үлгіге сай əрекет ету - следование примеру 
үлгіден ауытқу - отклонение от образца 
үлгілеу; жаңғырту - моделирование
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үлгілі - образцовый
үлгілік бастапқы есеп құжаты - типовой первичный 
учетный документ 

үлгілік есеп-қисап - отчетность типовая 
үлгілік келісімшарт - типовой контракт 
үлгілік құжаттама, тұрпаттық құжаттама - типовая 
документация 

үлгілік құжаттар - документы типовые 
үлгінің құрылысы - построение модели 
үлдір - пленка
үлдір негізді құжат - документ на пленочной основе 
үлдірді орау - намотка пленки
үлдірлеу - импрегнирование
үлдіршек - полиэтилен 
үлес - доля 
үлес, сыбаға - удел 
үлес алу - приобретение доли 
үлес салмағы, сыбағалы салмақ, меншікті салмақ - 
удельный вес 

үлеске кіру - войти в долю
үлескер - дольщик 
үлескерлік аударым - долевое отчисление 
үлескерлік əдіс - долевой метод 
үлескерлік жауапкершілік - долевая ответственность 
үлескерлік сертификат - сертификат долевой 
үлескерлік шарт - долевой договор 
үлескерлік шот - долевой счет 
үлескерлікпен қатысу, үлес қосу - долевое участие 
үлеспұл қоры, жарнапұл қоры - фонд паевой 
үлеспұлға негізделген серіктестік - товарищество на паях 
үлеспұлды табыстау - передача пая 
үлеспұлдық (жарнапұлдық) инвестициялық қор - 
паевой инвестиционный фонд 

үлеспұлдық акцияларға жұмсалым - вложение в 
паевые акции 

үлеспұлдық жарна - взнос паевой 
үлеспұлдық капитал, жарнапұлдық капитал - паевой 
капитал 

үлеспұлдық қор - паевой фонд 
үлеспұлдық қорлану, үлеспұлдың қорлануы - 
накопление паевое 

үлеспұлдық сенімгерлік - паевой траст 
үлеспұлдық серіктестік - товарищество паевое 
үлеспұлдық шот - паевой счет 
үлеспұлмен, үлеспұл негізінде - на паях 
үлестеме белгілеу - установление квоты 
үлестеме негізі - основа квоты 
үлестеме туралы келісім - соглашение о квоте 
үлестемеден артық болу - превышение квоты 
үлестемелер жүйесі - система квот 
үлестемелерді бөлу - распределение квот 
үлестемелердің бұзылуы - нарушение квот 
үлестемелік қайта сақтандыру - перестрахование 
квотное 

үлестемелік шарт бойынша қайта сақтандыру - 
перестрахование по квотному договору 

үлестемемен қамтылмаған - не охваченный квотой 
үлестемені орындау - выполнение квоты 

үлестемені пайдалану - использование квоты 
үлестемені төмендету - снижение квоты 
үлестемені шектеу - ограничение квоты 
үлестеменің күшін жою - отмена квоты 
үлестеменің шекті мөлшері - предельный размер квот 
үлестес фирма, қосылма фирма - фирма 
аффилированная 

үлесті табыстау - передача доли 
үлестік əдіс - метод долевой 
үлестік бағалы қағаздар - долевые ценные бумаги 
үлестік есептеу - расчет долевой 
үлестік жарна - взнос долевой 
үлестік жауапкершілік - ответственность долевая 
үлестік жүйе, үлескерлік жүйе - долевая система 
үлестік күрделі жұмсалым - удельные капитальные 
вложения 

үлестік қатысу сертификаты - сертификат долевого 
участия 

үлестік қатысумен - с долевым участием
үлестік маржа - маржа долевая 
үлестік меншік - собственность долевая 
үлестік міндеттеме - долевое обязательство 
үлестік несие - долевая ссуда 
үлестік салым - вклад долевой 
үлестік тратта - долевая тратта 
үлестік шама - величина удельная 
үлестік шот - счет долевой 
үлестірме шот, үлестіру шоты, үлестірім шоты - счет 
распределительный 

үлестіру атқарымы - функция распределения 
үлестіру мəнбірі, бөлу факторы - фактор распределения 
үлестіру орны - пункт раздаточный 
үлкейту, арттыру, молайту, көбейту - увеличить, 
увеличивать

үлкейтілген сметалық өлшеуіштер - укрупненные 
сметные измерители 

үлкен жарнамалар (көшедегі) - бидборды 
“үлкен жетілік” елдері - страны “большой семерки” 
үлкен құндылық болып табылатын жөнелтім - 
отправление, представляющее большую ценность

үміт үздіру - обезнадежить
үміткер; кандидат - претендент; кандидат
үмітсіз (неғайбыл) борышқорлық міндеттеме - 
безнадежное долговое обязательство 

үмітсіз (неғайбыл) борышты жабуға жұмсалатын 
сақтық қор - резерв на покрытие безнадежных долгов 

үмітсіз (неғайбыл) борышты өтеуге арналған сақтық 
қор - резерв для покрытия безнадежных долгов 

үмітсіз борыш бойынша шығын шоты - счет издержек 
по безнадежным долгам 

үмітсіз борыш, неғайбыл борыш - безнадежный долг 
үмітсіз борышқор - должник безнадежный 
үмітсіз борышты есептен шығару - списание 
безнадежного долга 

үмітсіз борыштың орнын толтыру - возмещение 
безнадежных долгов 

үмітсіз дебиторлық берешек, үмітсіз алашақ, неғай-
был дебиторлық берешек - безнадежная дебиторская 
задолженность 
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үмітсіз дебиторлық шоттар - безнадежные дебиторские 
счета 

үмітсіз несие - безнадежная ссуда 
үмітсіздік - безнадежность
үндеу жолдау - направить послание
үндеу парақшалары - листовка 
үндеухат - воззвание
үнемдеу - сэкономить 
үнемдеуге бейімділік, жинақ ақшаға бейімділік - 
склонность к сбережению 

үнемдеуге шекті бейімділік, жинақ ақшаға шекті 
бейімділік - предельная склонность к сбережению 

үнемді түрде инвестициялау - экономное 
инвестирование 

үнемшілдік, үнемділік - бережливость
үнемі, ылғи - постоянно
үнқұжат - фонодокумент 
үргедек - маловер
“үргедек” нарық - рынок “нерешительный” 
үрдісті қолдау - поддержание тенденции 
үрей, дүрбелең, абыржушылық - паника 
үстелме - прибавка, накидка 
үстелме төлем - наложенный платеж 
үстелме төлем жолданымының бланкі - бланк 
посылки наложенным платежом 

үстелме шығыс - расходы добавочные 
үстелу, үстелім - приращение 
үстемдік, билік - господство 
үстеме ақы, қосымша төлеу, қосымша төлем - 
доплата, добавочная плата

үстеме ақылы пошта жөнелтімі - доплатное почтовое 
отправление

үстеме баға - наценка 
үстеме баға кестесі - таблица наценок 
үстеме баға мөлшері - размер наценки 
үстеме баға пайызы - процент наценки 
үстеме белгілеу - установление надбавки 
үстеме жазу - надписывать 
үстеме жоспар - план встречный
үстеме капитал - капитал добавочный 
үстеме құн - сверхстоимость 
үстеме мен шегерім шəкілі - шкала надбавок и скидок 
үстеме пайда - сверхприбыль 
үстеме пайда салығы - налог на сверхприбыль
үстеме пайда салығын төлеу мерзімі - срок уплаты 
налога на сверхприбыль 

үстеме пайда салығын төлеуші - плательщик налога на 
сверхприбыль 

үстеме пайда салығының салық базасы - налоговая 
база налога на сверхприбыль 

үстеме салық - сверхналог 
үстеме сыйлықақы - премия добавочная, премии-
надбавки

үстеме табыс - сверхдоход, доход добавочный
үстеме төлем аударымы - перевод наложенного платежа
үстеме төлем аударымының бланкі - бланк перевода 
наложенного платежа

үстеме төлем сомасын жою - аннулирование суммы 
наложенного платежа

үстеме төлем сомасын жою туралы арыз - заявление 
об аннулировании суммы наложенного платежа

үстеме төлем сомасын өзгерту туралы арыз - 
заявление об изменении суммы наложенного платежа

үстеме төлем сомасын төмендету - снижение суммы 
наложенного платежа

“Үстеме төлемді аударымдар” атты ерекше шот - 
особый счет “Переводы с наложенным платежом”

“Үстеме төлемді аударымдар” атты жиынтық тізім - 
сводный список “Переводы с наложенным платежом”

үстеме төлемді аударымдардың ерекше шоты - 
особый счет переводов с наложенным платежом

үстеме төлемді жөнелтім - отправление с наложденным 
платежом

үстеме төлемді жөнелтімдер туралы келісім - 
соглашение об отправлениях с наложенным платежом

үстеме төлемді пошта жөнелтімі - почтовое 
отправление с наложенным платежом

үстеме төлемді сəлемдеме - посылка с наложенным 
платежом

үстеме төлемді халықаралық аудару - международное 
перечисление с наложенным платежом

үстеме төлемді халықаралық аударым - 
международный перевод с наложенным платежом

үстеме төлемді халықаралық аударымды ауыстыру 
- замена международного перевода с наложенным 
платежом

үстеме төлемді халықаралық фотооқылымды аудару 
- международное фоточитаемое перечисление с 
наложенным платежом

үстеме төлемді халықаралық фотооқылымды 
аударым - международный фоточитаемый перевод с 
наложенным платежом

үстеме төлемді хат - письмо с наложенным платежом 
үстеме төлеммен төлеттіру - взыскивание наложенным 
платежом 

үстеме төленетін пошта жөнелтімі - доплатное 
отправление 

үстеме төлеу - плата надбавки, выплата надбавки 
үстеме шығын - накладные затраты 
үстеме шығын мөлшері - норма накладных расходов 
үстеме шығынның орнын толтыру - покрытие 
накладных расходов 

үстеме шығыс - накладные расходы 
үстеме шығыс шоты - счет накладных расходов 
үстеме шығысқа арналған сақтық қор - резерв на 
накладные расходы 

үстеме шығыстарды бөлу - распределение накладных 
расходов 

үстеме шығысты бөлу нормасы - норма распределения 
накладных расходов 

үстеме шығысты қайта бөлу - перераспределение 
накладных расходов 

үстеме шығысты өтеуге арналған сақтық қор - резерв 
на покрытие накладных расходов 

үстеме шығысты төмендету - снижение накладных 
расходов 

үстеме шығыстың қалыпты мөлшерлемесі - 
нормальная ставка накладных расходов 
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үстеме, үстемеақы - надбавка 
үстемелеу, молайту, көбейту - приумножение, 
приумножить

үстемелеу, үстеу, қосу - набавление 
үстемелі баға - цена с надбавкой 
үстемелі баға белгілеу - назначение цен с надбавкой 
үстемелі жинақ ақша - сбережение с надбавкой 
үстемелі сатып алу - сверхпокупка 
үстемемен сату - продавать с надбавкой 
үстемемен сатып алу - покупка с надбавкой 
үстемені қамту - включение надбавки 
үстемесіз облигация - облигация безнакладная 
үстеу қосу - прибавление 
үстіміздегі жыл, ағымдағы жыл - текущий год 
үстірт - поверхностный 
үстірт қатынас - отношение поверхностное
үш данада - в трех экземплярах 
үш есе өтемақы - тройная компенсация 
үш еселік кеден тарифі - тройной таможенный тариф 
үш еселік опцион - тройной опцион 
үш жақты валюта келісімі - тройственное валютное 
соглашение 

үш жақты келісім - трехстороннее соглашение 
үш жақты мəміле - трехсторонняя сделка 
үш жақты шарт - трехсторонний договор 
365 күн негізінде есептелген пайыз - процент, 
начисленный на базе 365 дней 

үш таңбалы сома - трехзначная сумма 
үш тарапты келіссөз - переговоры трехсторонние 
үш тарапты сауда - торговля трехсторонняя 
үш тарапты шарт, үш жақты шарт - договор 
трехсторонний 

үштаған - штатив
үштік опционы, үш жақты опцион - опцион тройной 
үшін сұрыпты валюта - третьесортная валюта 
үшінші ел валютасы - валюта третьей страны 
үшінші елдер - третьи страны
үшінші кепілхат - третья закладная 
үшінші қызмет елдері - третьи страны службы
үшінші нарық - третий рынок 
үшінші тарап - сторона третья 
үшінші тарапқа аудару - перевод третьей стороне 
үшінші тарапқа берілетін чек - чек третьей стороне 
үшінші тарапқа төлемдер қызметін көрсету - 
обслуживание платежей третьей стороне 

үшінші тараптың валютасы - валюта третьей    
стороны 

үшінші тараптың жауапкершілігі - ответственность 
третьей стороны 

үшінші тараптың чегі - чек третьей стороны 
“үшінші терезе” - “третье окно” 
үшінші тұлға - третье лицо 
үшінші тұлғадан борышкерге тиесілі сомаға тыйым 
салу - наложение ареста на суммы, причитающиеся 
должнику с третьего лица 

үшінші тұлғалар - третьи лица 
үшінші тұлғалардың есебінен кепілгер - гарант за счет 
третьих лиц 

“үшінші тұлғалардың” қорлары - фонды “третьих лиц” 
үшінші тұлғаның пайдасына жазылған табыстама 
жазба - передаточная надпись в пользу третьего лица 

үшіншілік баға, үшінші қайталама баға - третичная 
цена 

үшір - ушр / ашур / ашар 

Ф 

фабрика - фабрика 
фабрика таңбасы - марка фабричная 
фабрикадағы өзіндік құн - фабричная себестоимость 
фабрика-зауыт үстеме шығысы - фабрично-заводские 
накладные расходы 

фабрика-зауыттың өзіндік құны - фабрично-заводская 
себестоимость 

фабриканың бағасы - фабричная цена 
фаворит - фаворит 
фаза, кезең, белес - фаза 
файл - файл
файлдары мұрағаттау - архивирование файлов
файлдың пішімі - формат файла 
файфо (ағыл. FІFO, fіrst-іn-fіrst-out - алдымен келді‚ 
алдымен қызмет көрсетілді) - ФАЙФО 

факс - факс 
факс арқылы растау - подтверждение факсом 
факсимиле, дəл көшірме, көшірме қолхат - факсимиле
факсимилелік байланыс желісі - сеть факсимильной 
связи 

факсимилелік байланыс қызметтерін көрсету - услуги 
факсимильной связи

факсимилелік байланыс, факстік байланыс - 
факсимильная связь

факсимилелік көшірме - копия факсимильная 
факсимилелік қойылған қол - подпись     
факсимильная 

факсимилелік машина - факсимильная машина 
факспен жіберу - направление по факсу 
факт, мəнбі, дерек, шындық, ақиқат - факт 
фактография, жалаңдерекшілдік - фактография
фактор, мəнбір - фактор 
фактор-агент - фактор-агент 
факторинг - факторинг 
факторинг бойынша жұмсалған шығыс - расходы по 
факторингу 

факторингілік комиссия - факторинговая комиссия 
факторингілік компания - факторинговая компания 
факторингілік қызмет көрсету - факторинговое 
обслуживание 

факторингілік қызметтер көрсету - услуги 
факторинговые 

факторингілік мəміле - сделка факторинговая 
факторингілік операция - факторинговая операция 
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факторингілік операцияларды жүргізу кезіндегі 
делдал - посредник при проведении факторинговых 
операций 

факторингілік фирма - факторинговая фирма 
факторингінің айналым қаражаты қоры - фонд 
оборотных средств факторинга 

факторлар теориясы, мəнбірлер теориясы - теория 
факторов 

факторларды бағалау - оценка факторов 
факторлық құрылым - факторная структура 
факторлық операциялар - факторные операции 
факторлық талдау - факторный анализ 
факторлық төлемдер - факторные платежи 
факторлық шығын - факторные издержки 
факторлық шығыс - расходы факторные 
фактотум, сенімді өкіл - фактотум 
фактура, куəландырма - фактура 
фактураланбаған жеткізілім - поставка 
неотфактурованная 

фактураланбаған жеткізілім, құжаттары толты рыл-
маған жеткізілім - неотфактурованные поставки 

фактураланған жеткізілім - поставка отфактурированная 
фактураланған кесте - таблица фактурированная 
фактуралау - фактурирование 
фактуралау бөлімі - отдел фактурирования 
фактуралық баға, куəландырма баға - фактурная цена 
фактуралық құн, куəландырма құн - фактурная 
стоимость 

фактураны дисконттау - дисконтирование фактуры 
фактураның түпнұсқасы - оригинал фактуры 
фактурасы жоқ активтер - неотфактурные активы 
фактура-шот сомасы - сумма счета-фактуры 
факті бойынша, ақиқат бойынша - по факту 
фактілерді қасақана бұрмалау, фактілерді шатастыру 

- подтасовка фактов 
фактіні анықтау, белгілеу - констатация факта
факультатив, қосымша сабақ - факультатив
факультативтік қайта сақтандыру - факультативное 
перестрахование 

факультативтік шарт - факультативный договор 
факультативтік-облигаторлық қайта сақтандыру - 
факультативно-облигаторное перестрахование 

факультет - факультет 
фамилия, ататек - фамилия
фантомдық жолмен алу - фантомные изъятия 
фасетті жіктеу - классификация фасетная
фасцикула - фасцикула
фатализм - фатализм
фауна (жануарлар дүниесі) - фауна
федералдық алтын қарыз облигациясы - облигация 
золотого федерального займа 

федералдық бюджет - бюджет федеральный 
федералдық қорлар ақылы төленетін төлем - платеж 
через федеральные фонды 

федерализм - федерализм
федерация - федерация 
федуция - федуция 
фейт - фейт 

фельдъегерлік байланыс - фельдъегерская связь 
фельдъегерлік қызмет - фельдъегерская служба 
фельдъегерлік пошта - фельдъегерская почта 
фельдъегерлік пошта байланысы - фельдъегерская 
почтовая связи 

фельдъегерь - фельдъегерь
фельдъегерь-жүргізуші - водитель-фельдъегерь 
фельетон - фельетон
фермент - фермент
фермер - фермер
фермер банкі - фермерский банк 
фермер шаруашылығы, фермер қожалығы - 
фермерское хозяйство 

фермерлік несие - фермерская ссуда 
фермерлік шаруашылық - хозяйство фермерское 
ферромагнит қабығының қыртыстануы - отслоение 
ферромагнитного слоя

фетишизм, пір тұтушылық - фетишизм 
фигура, тұлға; мүсін; дөкей - фигура 
“фигура”-“титул” - фигура”-“титул” 
фидусьант - фидусьант 
фидусьер - фидусьер 
фидуциар / фидуциарий, сенімгер - фидуциар / 
фидуциарий 

фидуциарлық (ақша эмиссиясы туралы) - 
фидуциарный 

фидуциарлық (сенімгерлік) ақша - фидуциарные 
деньги 

фидуциарлық ақша эмиссиясы - фидуциарная 
денежная эмиссия 

фидуциарлық бағалау - оценка фидуциарная 
фидуциарлық (сенімгерлік) есеп - фидуциарный учет 
фидуциарлық (сенімгерлік) қарыз - фидуциарный заем 
фидуциарлық ипотекалық жылжитын мүлік кепілі - 
фидуциарный ипотечный залог движимости 

фидуциарлық қатынастар - фидуциарные отношения 
фидуциарлық (сенімгерлік) қызметтер көрсету - 
фидуциарные услуги 

фидуциарлық операция - фидуциарная операция 
фидуциарлық (сенімгерлік) стандарт - фидуциарный 
стандарт 

фидуциарлық шот - фидуциарный счет 
фидуциарлық шығарылым - фидуциарный выпуск 
фидуциарлық эмиссия - фидуциарная эмиссия 
фидуция, мəміле, шарт - фидуция 
фикс - фикс 
фиксинг, тұрақталым, тиянақталым, тиянақтама - 
фиксинг 

фикх (ислам құқықтануы) - фикх 
филантроп, мейірбан - филантроп 
филантропия, мейірбандық, қайырымдылық - 
филантропия 

филателия - филателия 
филателиялық өнім - филателистическая продукция 
филателиялық тауарлар - филателистические товары 
филиал - филиал 
филиал аралық есеп айырысу - расчеты 
межфилиальные 



506ФИЛИАЛ

филиал капиталы - филиальный капитал 
филиалдар желісі - сеть филиалов 
филиалдың басшысы - руководитель филиала 
филиал-кəсіпорын - предприятие-филиал
филигрантану - филигранология 
филигрань - филигрань 
филомения - филомения 
философия - философия 
фильера - фильера 
фильерист - фильерист 
фильм - фильм
фильмография - фильмография
фильмоскоп - фильмоскоп
фильмхана - фильмотека
фирма - фирма 
фирма аралық кредит - кредит межфирменный 
фирма аралық кредит нарығы - рынок межфирменных 
кредитов 

фирма берешегін активтермен өтеу - покрытие 
активами задолженности фирмы 

фирма қызметін болжау - прогнозирование 
деятельности фирмы

фирма өкілі - представитель фирмы 
фирма фактурасы - фактура фирмы 
фирма шоты - счет фирмы 
фирма ішіндегі шот - счет внутрифирменный 
фирмалық атау - фирменное наименование 
фирмалық баға белгіленімі - фирменная котировка 
фирмалық бланк - фирменный бланк 
фирмалық блок - фирменный блок 
фирмалық есім, фирмалық ныспы - фирменное имя 
фирмалық карточка - фирменная карточка 
фирмалық келісім - фирменное соглашение 
фирмалық кредит - фирменный кредит 
фирмалық қызмет көрсету - фирменное обслуживание 
фирмалық тауар - товар фирменный 
фирманың жарғысы - устав фирмы 
фирманың пайдасын жоспарлау - планирование 
прибыли фирмы

фирманың тұрған орны - местонахождение фирмы 
фирмашы - фирмач 
фискалды жады бар бақылау-кассалық машинала-
рын қолдану жөніндегі талаптар - требования по 
применению контрольно-кассовых машин с фискаль-
ной памятью 

фискалдық аппараттар - фискальные аппараты 
фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарын 
қолдану - применение контрольно-кассовых машин с 
фискальной памятью 

фискалдық кіріс, қазыналық кіріс - фискальные 
доходы 

ФИФО (ағыл. FІFO - fіrst-іn-fіrst-out - алдымен келді‚ 
алдымен қызмет көрсетілді) - ФИФО 

флат, алып-қосары жоқ - флат 
флат “тель-кель” (алып-қоспай “барымен базар болу”) 

- флат “тель-кель” 
флиппер (алып-сатар) - флиппер 
Флора (өсімдіктер дүниесі) - флора

флорин - флорин 
флот - флот
флотациялық құн - флотационная стоимость 
флотерленуші борышқорлық қағаздар - флотирующие 
долговые бумаги 

флотерленуші босалқы қорлар - флотирующие запасы 
флотилия - флотилия
флотинг (бағаның еркін ауытқуы) - флотинг 
фло-трейдер - фло-трейдер 
флоут - флоут 
флоутер - флоутер 
флоутинг (бағамның еркін ауытқуы) - флоутинг 
флюктуация - флюктуация 
флюоресценттік белгілерді санайтын құрылғы - 
устройство, считывающее флюоресцентные отметки

ФОБ (ағылш. FOB, Free on Board) - ФОБ (свободно на 
борту судна, франко-борт) 

фойе - фойе
фолиант - фолиант
фолиация - фолиация
фолио - фолио 
фонограмма - фонограмма 
фонографиялық білік - валик фонографический
форвард - форвард 
форвард (салып жіберу, жөнелту) - форвард (посылать, 
отправлять)

“форвард” мəмілесі - сделка “форвард” 
форвард-бағам - форвард-курс 
форвардинг - форвардинг 
форвард-келісімшарт - форвард-контракт 
форвардпен өтелетін пайыздық арбитраж - 
процентный арбитраж с форвардным покрытием 

форвардпен өтелмейтін пайыздық арбитраж - 
процентный арбитраж без форвардного покрытия 

форвардтармен сауда - торговля форвардами 
форвардты келісім - форвардное соглашение 
форвардтық - форвардный 
форвардтық айлар - форвардные месяцы 
форвардтық акциялар нарығы - рынок форвардных 
акций 

форвардтық аударма вексель - форвардный 
переводный вексель 

форвардтық баға - цена форвардная 
форвардтық бағам - форвардный курс 
форвардтық валюта - форвардная валюта 
форвардтық валюта бағамы - форвардный валютный 
курс 

форвардтық валюта нарығы - форвардный валютный 
рынок 

форвардтық валюталық мəміле, мерзімдік 
валюталық мəміле - форвардная валютная сделка 

форвардтық жабу, форвардтық өтем - форвардное 
покрытие 

форвардтық келісім мерзімі - сроки форвардных 
сделок 

форвардтық келісімшарт - форвардный контракт 
форвардтық келісімшарттарды іске асыру - 
реализация форвардных контрактов 
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форвардтық маржа - форвардная маржа 
форвардтық мəмiле / жетекші мəмiле - форвардная 
сделка 

форвардтық нарық - форвардный рынок 
форвардтық облигациялар нарығы - рынок 
форвардных облигаций 

форвардтық операциялар - форвардные операции 
форвардтық орнын толтыру - покрытие форвардное 
форвардтық өтемді несие - ссуда с форвардным 
покрытием 

форвардтық пайыздық мөлшерлеме - форвардная 
процентная ставка 

форвардтық сату - форвардная продажа 
форвардтық сату жөніндегі мəміле - сделка по 
форвардной продаже 

форвардтық сатып алу - форвардная покупка 
форвардтық сауда - торговля форвардная 
форвардтық сыйлықақы - форвардная премия 
форвардтық шегерім - форвардная скидка 
форвард-форвард - форвард-форвард 
форвардэйшн - форвардэйшн 
форекс - форекс 
форкастинг - форкастинг 
формация - формация 
формула, тұжырым - формула 
формулалық инвестициялау - формульное 
инвестирование 

формуляр тізім - список формулярный 
формуляр, нысандама, пішіндеме - формуляр 
формулярлық құқық - формулярное право 
форс-мажор ескертпесі - форс-мажорная оговорка 
форс-мажор, еңсерілмейтін жағдай, тосын оқиға, 
тежеусіз күш, дүлей апат - форс-мажор

форс-мажорлық мəн-жай - форс-мажорное 
обстоятельство 

форум, алқалы жиын - форум 
форфейтер - форфейтер 
форфейтинг - форфейтинг 
форфейтингілеу - форфейтирование 
форфейттік операциялар - операции форфейтные 
форфетирлеу - форфетирование 
ФОССТИС (“сұранысты қалыптастыру 
жəне өткізімді ынталандыру”) - ФОССТИС 
(“формирование спроса и стимулирование сбыта”) 

фотоальбом - фотоальбом 
фотоальбомның ішкі тізімдемесі - внутренняя опись 
фотоальбома 

фотоаппарат - фотоаппарат 
фотогравюра - фотогравюра
фотожарқыл - фотовспышка 
фотокескін нұсқалары - варианты фотоизображения
фотокөшірме - фотокопия 
фотоқағаз - фотобумага 
фотоқұжат - фотодокумент 
фотоқұжат түсіндірмесі - текстовка фотодокумента 
фотоқұжаттар көрмесі - выставка фотодокументальная 
фотоқұжатты қалпына келтіруші - фотореставратор
фотоматериалдардың мүмкіндік беруге жа рам ды-
лығы - разрешающая способность фотоматериалов 

фотомонтаж - фотомонтаж 
фотооқылымды халықаралық аударым-қаржы 
аудару - фоточитаемый международный перевод-
перечисление

фоторепортаж - фоторепортаж 
фоторепортер - фоторепортер 
фотостат - фотостат 
фотосурет - фотография 
фотосурет материалы - материал фотографический
фотосуретті карточка - карточка с фотографией 
фотосуреттік бетперде - вуаль фотографический 
фотосуреттің ескі атауы - светопись
фототаңба - фотоотпечаток 
фототелеграф - фототелеграф
фототерім - фотонабор 
фототоптама - фотоподборка 
фото-тілші - фотокорреспондент 
фотоүлдір - фотопленка 
фотоүлдір перфорациясы - перфорация фотопленок 
фотохана - фототека 
фотохимия - фотохимия 
фотохимиялық өңдеу - обработка фотохимическая 
фотохронометраж - фотохронометраж 
фотоэлектрлік экспонометр - экспонометр 
фотоэлектрический 

фрагмент, үзік - фрагмент 
фракция, жік; жіктеу, бөліктеу - фракция 
фракциялық акция - фракционная акция 
фракциялық құқық - фракционное право 
франк - франк 
франк аймағы - зона франка 
франкирлеу - франкирование, франкировка, 
франкировать

франкирлеу машинасы - франкировальная машина
франкирлеуіш машина бедерінің үлгісі - образец 
оттиска франкировательной машины

франко баға - цена франко 
франко-борт (кеме бортында бос) -  франко-борт 
франко-комиссия - франко-комиссия 
франкфурттық алтын фиксинг - франкфуртский 
золотой фиксинг 

франкілік түбіртек - франковая квитанция
франт оффис - франт оффис 
француз банкі - французский банк 
француз франкі - франк французский 
франчайзер - франчайзер 
франчайзинг - франчайзинг 
франчайзинг кезеңі - период франчайзинга 
франчайзинг туралы келісім - соглашение о 
франчайзинге 

франчайзингілік орталық - центр франчайзинговый 
франшиза - франшиза 
франшиза жоспары - план франшиз 
франшиза пайызы - процент франшизы 
франшизалық салық - франшизный налог 
франшизаны қарастыру - предусматривание франшизы 
франшизаны ұстап калу - удержание франшизы 
франшизи - франшизи 
франшизор - франшизор 
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фрахт, жалдау; кіре; кірепұл, тасымалақы - фрахт
фредди мак - фредди мак 
фригольд - фригольд 
фри-райдер / фрирайдер - фри-райдер / фрирайдер 
фрирайдинг - фрирайдинг 
фритредерлік - фритредерство 
фронтинг - фронтинг 
фронт-офис, офис-майдан - фронт-офис 
фузия - фузия 
фунгицидтер - фунгиды
фунгицидті ерітінді - раствор фунгицидный
фунгицидті өңдеу - обработка фунгицидная 
фундаменталист - фундаменталист 
функция, атқарым, уəзипа, берне, қызмет, міндет, 
мақсат - функция 

фунт (салмақ өлшемі, 1 фунт = 0,40951241 кг = 1/40 пуд 
= 32 лот = 96 мысқал = 9216 үлес; бірқатар елдердің 
ақша өлшемі) - фунт 

фунт (стерлинг фунт) - фунт (фунт стерлингов) 
фурор, даңғаза табыс - фурор 
фынь - фынь 
фьючерлік мəміле - фьючерная сделка 
фьючерлік операция - фьючерная операция 
фьючерс - фьючерс 
фьючерстер мен опциондар нарығы - рынок 
фьючерсов и опционов 

фьючерстермен алып-сатарлық жасау - спекуляция 
фьючерсами 

фьючерстермен жасалатын операциялар - операция с 
фьючерсами 

фьючерстермен сауда - торговля фьючерсами 
фьючерстік - фьючерский / фьючерсный 
фьючерстік баға - фьючерсная цена 
фьючерстік байланыс - фьючерсный контакт 
фьючерстік биржа - фьючерсная биржа 
фьючерстік биржадағы баға өзгеруінің төменгі шегі - 
нижний предел изменения цены на фьючерсной бирже 

фьючерстік биржадағы жеткізілім - поставка на 
фьючерсной бирже 

фьючерстік валюта келісімшарты - фьючерсный 
валютный контракт 

фьючерстік жайғасым, фьючерстік айқындама - 
фьючерская позиция / фьючерсная позиция 

фьючерстік жəне опциондық келісімшарттармен 
жасалатын мəмілелер - сделки с фьючерсными и 
опционными контрактами 

фьючерстік индекстік келісімшарт - фьючерсный 
индексный контракт 

фьючерстік келісімшарт - фьючерский / фьючерсный 
контракт 

фьючерстік келісімшарт - фьючерсный контракт 
фьючерстік келісімшарт бойынша бастапқы 
маржа - первоначальная маржа по фьючерсному          
контракту 

фьючерстік келісімшарт бойынша жеткізілім айы - 
месяц поставки по фьючерсному контракту 

фьючерстік келісімшартты жою - ликвидировать 
фьючерсный контракт 

фьючерстік келісімшартты реттеу - урегулировать 
фьючерсный контракт 

фьючерстік келісімшартты сату - продавать 
фьючерсный контракт 

фьючерстік қызмет - деятельность фьючерсная 
фьючерстік мəміле - сделка фьючерская / фьючерсная 
фьючерстік нарық - фьючерский рынок / фьючерсный 
рынок 

фьючерстік нарықтың қаржы құралы - финансовый 
инструмент фьючерсного рынка 

фьючерстік операция - фьючерсная операция 
фьючерстік опцион - опцион фьючерсный 
фьючерстік сауда - торговля фьючерсная 
фьючерстік саудадағы айырма - разница в фьючерсной 
торговле 

фьючерстік сауда-саттық - торги фьючерсные 
фьючерстік тауарларды сату - продажа фьючерсных 
товаров 

фэктор - фэктор 
фэкторинг - фэкторинг 

Х
 
хабар - известие 
хабар жүргізу, трансляция - трансляция 
хабар таратушы, жаршы - ведомости
хабардар - осведомленный 
хабардар ету - доведение до сведения, осведомлять, 
поставить в известность, проинформировать 

хабардарлық - осведомленность 
хабарлама - донесение, уведомление
хабарлама, хабарлау, құлақтандыру - извещение
хабарлама алған бойда - по получении извещения 
хабарлама бойынша - по уведомлению 
хабарлама жасалған күн - дата уведомления 
хабарлама жоспары - план уведомления 
хабарлама жіберу - посылать извещение, посылка 
извещения, направление уведомления

хабарлама жіберілген жағдайда - при условии 
уведомления 

хабарлама рəсімі - процедура уведомительная 
хабарлама сомасы - сумма сообщения 
хабарлама “тоқтатылсын” - “останавливать” извещения 
хабарлама хат - уведомительное письмо 
хабарлама-акт - акт-извещение
хабарламаға орай - согласно уведомлению 
хабарламаға орай, хабарламаға сəйкес, хабарлама 
бойынша - согласно извещению 

хабарламаға сəйкес - в соответствии с уведомлением 
хабарламалы салым - вклад с уведомлением 
хабарламалы тапсырысты хат - заказное письмо с 
уведомлением

хабарламалы шот - счет с уведомлением 
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хабарламалық практика - практика уведомительная 
“хабарламамен” - “с уведомлением”
хабарламаның алғашқы күні - первый день 
уведомления 

хабарламаның көшірмесі - копия извещения 
хабарламасыз несие - ссуда без уведомления 
хабарламау - недонесение
хабарлама-шоттар - счета-извещение 
хабарланатын кредиттік желі, кредитті хабарлау 
желісі - уведомительная кредитная линия 

хабарландыру, хабарлау, жариялау, құлақтандыру - 
объявление

хабарлар жөнелту - отправка сообщений 
хабарлар циклі - цикл передач 
хабарлардың шынайылығын куəландыру - 
удостоверение подлинности сообщений 

хабарлау - уведомлять, вещание
хабарлау күні, хабарлама күні - день уведомления 
хабарлау, білдірме - донесение 
хабарлаушы банк - уведомляющий банк 
хабарсыздық, мағлұматсыздық - неосведомленность 
хабаршы - вестник
хайринг (орта мерзімді жалгерлік шарт) - хайринг 
хакер - хакер 
халайық, жұртшылық - публика
халық, тұрғын халық - народ, население 
халық банктері жүйесі - система народных банков 
Халық банкі - Народный банк 
халық банкінің жарғысы - устав народного банка 
халық борышы, тұрғын халық борышы - долг 
населения 

халық депутаттарының жиыны - съезд народных 
депутатов 

халық жинақ банкінің жарғысы - устав народного 
сберегательного банка 

халық санағы - перепись населения
халық соты - суд народный 
халық судьясы - судья народный 
халық табысы - народный доход 
халық табысының индексі - индекс доходов населения 
халық тұтынатын тауарлар (ХТТ) - товары народного 
потребления (ТНП)

халық тұтынатын тауарлардың бөлшек саудасын 
ұйымдастыру жөніндегі сектор - сектор по 
организации розничной торговли товаров народного 
потребления 

халық тұтынатын тауарлармен жабдықтау жоспары - 
план снабжения товарами народного потребления

халық тығыз орналасқан аудандар - густонаселенные 
районы

халық тығыздығы - плотность населения
халық шаруашылығы - хозяйство народное 
Халық шаруашылығының аса маңызды салаларын 
қаржылық қолдау қоры - Фонд финансовой 
поддержки важнейших отраслей народного хозяйства 

халықаралық - международный 
халықаралық “инкотермс” сауда шарттары - 
международные торговые условия “инкотермс” 

Халықаралық азаматтық авиация ұйымы (ИКАО) 
- Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО)

халықаралық азаматтық қызмет жөніндегі комиссия 
- комиссия по международной гражданской службе 
(КМГС)

халықаралық аймақ - зона международная 
халықаралық айырбас операциялары - 
международные обменные операции 

халықаралық акциялар - международные акции 
халықаралық акциялар нарығы - международный 
рынок акций 

халықаралық ақша - международные деньги 
халықаралық ақша аударымы жүйесі - 
международные системы перевода денег 

халықаралық ақша бірлігі - международная денежная 
единица 

халықаралық алтын стандарты - международный 
золотой стандарт 

халықаралық аударым - международный перевод 
халықаралық аударым-аударылған қаржы - 
международный перевод-перечисление 

халықаралық аударымды алып қою, мекенжайды 
өзгерту немесе түзету туралы өтініш - просьба об 
изъятии международного перевода, изменении или 
исправлении адреса 

халықаралық аударымды алып қою, мекенжайды 
өзгерту немесе түзету туралы шағым-талап - 
рекламация об изъятии международного перевода, 
изменении или исправлении адреса 

халықаралық аудит ережелері - международные 
правила аудита 

халықаралық аудит стандарты - международный 
стандарт аудита 

халықаралық аукцион - международный аукцион 
Халықаралық ауыл шаруашылығын дамыту қоры - 
Международный фонд развития сельского хозяйства 

Халықаралық əуе көлігі қауымдастығы (ИАТА) - 
Международная ассоциация воздушного транспорта 
(ИАТА)

халықаралық əуежай - международный аэропорт
халықаралық баға - цена международная 
халықаралық баға статистикасы - международная 
статистика цен 

халықаралық бағалы қағаздар - международные 
ценные бумаги 

халықаралық байланыстар - связи международные 
халықаралық баламасыз айырбас - международный 
неэквивалентный обмен 

халықаралық банк - международный банк 
халықаралық банк аймақтары - международные 
банковские зоны 

халықаралық банк несиесіне кеңшілік жасау - 
уступка международного банковского кредита 

халықаралық банк ісі - международное банковское дело 
халықаралық басылым - издание международное 
халықаралық берешек дағдарысы - международный 
кризис задолженности 
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халықаралық берешектің қалдығы - остаток 
международной задолженности 

халықаралық биржалар - международные биржи 
халықаралық борыштар - международные долги 
халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары - 
международные стандарты бухгалтерского учета 

халықаралық бухгалтерлік стандарт - международный 
бухгалтерский стандарт 

халықаралық бірліктер жүйесі - международная 
система единиц (СИ)

халықаралық бюро - международное бюро (МБ)
халықаралық валюта бірлігі - международная 
валютная единица 

халықаралық валюта дағдарысы - международный 
валютный кризис 

халықаралық валюта жүйесі - международная 
валютная система 

халықаралық валюта жүйесін реформалау - реформа 
международной валютной системы 

халықаралық валюта қатынастарын реттеу - 
регулирование международных валютных отношений 

Халықаралық валюта қоры - Международный 
валютный фонд (МВФ)

Халықаралық валюта қоры валюталарының жиын-
ты ғы - набор валют Международного валютного фонда 

Халықаралық валюта қорының Сенім қоры - 
Трастовый фонд Международного валютного фонда 

халықаралық валюта нарығы - международный 
валютный рынок 

халықаралық валюта операцияларын реттеу саясаты 
- политика регулирования международных валютных 
операций 

халықаралық валюта өтімділігі - международная 
валютная ликвидность 

халықаралық валюта тəртібі - международный 
валютный порядок 

халықаралық валюта-қаржы қатынастары - 
международные валютно-финансовые отношения 

халықаралық валюталық база - международная 
валютная база 

халықаралық валюталық клиринг - международный 
валютный клиринг 

халықаралық валюталық қатынастар - 
международные валютные отношения 

халықаралық валюталық ресурстар - международные 
валютные ресурсы 

халықаралық валюталық сақтық қорлар - 
международные валютные резервы 

Халықаралық валюталық-кредит ұйымы - 
Международная валютно-кредитная организация 

халықаралық валюта-несие ұйымдары - 
международные валютно-кредитные организации 

халықаралық ғұрып - обычай международный 
халықаралық дағдарыс - кризис международный 
Халықаралық даму банкі - Международный банк 
развития 

Халықаралық даму қауымдастығы - Международная 
ассоциация развития 

халықаралық даму ұйымдарынан алынған кредит - 
кредит от международных организаций развития 

халықаралық депозиттік қолхат - международная 
депозитная расписка 

халықаралық еңбек бюросы - международное бюро 
труда (МБТ)

Халықаралық еңбек ұйымы - Международная 
организация труда (МОТ)

халықаралық ережелер - правила международные 
халықаралық еркін алтын нарығы - международный 
свободный рынок золота 

Халықаралық есеп айырысу банкі - Банк 
международных расчетов (БМР) 

халықаралық есеп айырысу нысаны - форма 
международных расчетов 

халықаралық есеп айырысу операцияларының есебі 
- учет операций по международным расчетам 

халықаралық есеп айырысу, халықаралық есептесу - 
международные расчеты 

халықаралық есеп айырысудағы инкассо - инкассо в 
международных расчетах 

халықаралық есеп айырысудағы сальдо - сальдо в 
международных расчетах 

халықаралық еуродоллар нарығы - международный 
евродолларовый рынок 

халықаралық жағдай - обстановка международная 
халықаралық жағдайдың шиеленісуі - напряжение 
международной обстановки 

Халықаралық жаңғыру жəне даму банкі - Меж-
дународный банк реконструкции и развития (МБРР) 

халықаралық жарнама - реклама международная 
халықаралық жауап купондары - международные 
ответные купоны

халықаралық жауапкершілік - ответственность 
международная 

халықаралық жəрмеңке - ярмарка международная 
халықаралық жеделдетілген пошта (ХЖП) - 
международная ускоренная пошта (МУП)

халықаралық жеделдетілген пошта қызметі - Служба 
международной ускоренной почты (МУП)

Халықаралық жинақ ақша ісі институты - 
Международный институт сберегательного дела 

Халықаралық жинақ кассалары институты - Меж-
дународный институт сберегательных касс (МИСК)

халықаралық жоба - проект международный 
халықаралық жол тасымалы (ХЖТ) кітапшасын 
қолдану ережелері - правила применения книжки 
международной дорожной перевозки (МДП)

халықаралық жөнелтілімдер үшін төленетін 
пошта алымы - почтовый сбор за международные 
отправления 

халықаралық заңнама - законодательство 
международное 

Халықаралық инвестициялық банк - Международный 
инвестиционный банк 

халықаралық инвестор - международный инвестор 
Халықаралық ислам қаржы нарығы - 
Международный исламский финансовый рынок 
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халықаралық капитал - капитал международный 
халықаралық капитал нарығы - международный 
рынок капитала 

халықаралық капиталдар нарығында орналастыру - 
размещение на международном рынке капиталов 

халықаралық келісімдер - международные соглашения 
Халықаралық кеме қатынасы палатасы - 
Международная палата судоходства (МПС)

халықаралық кеңес - совещание международное 
Халықаралық клирингілік одақ - Международный 
клиринговый союз 

Халықаралық коммерциялық төрелік сот - 
Международный коммерческий арбитражный суд 

халықаралық компьютер желісі - международная 
компьютерная сеть 

халықаралық консорциум - международный 
консорциум 

Халықаралық кооперативтік банк - Международный 
кооперативный банк 

халықаралық корпорация - корпорация международная 
халықаралық көрме - выставка международная 
халықаралық кредит (несие) - международный кредит 
халықаралық кредит қатынасы - международные 
кредитные отношения 

халықаралық кредит нарығы - международный рынок 
кредитов 

халықаралық кредит одақтары - международные 
кредитные союзы 

халықаралық кредит-қаржы қызметі - международная 
кредитно-финансовая деятельность 

халықаралық қаражат - средства международные 
Халықаралық қаржы институты - Институт 
международных финансов 

халықаралық қаржы капиталы - международный 
финансовый капитал 

халықаралық қаржы мекемесі - международное 
финансовое учреждение 

Халықаралық қаржы орталығы - Международный 
финансовый центр 

халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған кредит 
- кредит от международных финансовых организаций 

халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаз-
дары - ценные бумаги международных финансовых 
организаций 

халықаралық қаржыландыру - международное 
финансирование 

халықаралық қаржы-өнеркəсіп топтары - 
международные финансово-промышленные группы 

халықаралық қарыз - международный заем 
халықаралық қарым-қатынас - отношения 
международные 

халықаралық қатынас - сообщение международное 
халықаралық қоғамдастық - международное 
сообщество 

халықаралық қор - фонд международный 
халықаралық қор кредиті - кредит международного 
фонда 

халықаралық қорлар - международные фонды 

халықаралық қосарланған салық салу, халықаралық 
қос салық салу - международное двойное 
налогообложение 

халықаралық құқық - международное право 
халықаралық құқық кодексі - кодекс международного 
права 

халықаралық құқықтық қабілеттілік - 
правоспособность международная 

халықаралық құқықтың бұзылуы - нарушение 
международного права 

Халықаралық қызыл крест комитеті - 
Международный комитет красного креста (МККК)

халықаралық лизинг - международный лизинг 
халықаралық листинг - международный листинг 
халықаралық мамандану - специализация 
международная 

халықаралық мəміле - международная сделка 
халықаралық мəміле бойынша төлем - платеж по 
международным сделкам 

Халықаралық мемлекеттік қаржы институты - 
Международный институт государственных финансов 

Халықаралық мерзімді баспасөз федерациясы - 
Международная федерация периодической печати 
(МФПП)

халықаралық монополия - монополия международная 
халықаралық міндеттемелер - международные 
обязательства 

халықаралық нарық - международный рынок 
халықаралық нарықтағы пайыздық мөлшерлеме - 
процентная ставка на межбанковском рынке 

халықаралық несие капиталы - международный 
ссудный капитал 

халықаралық несие капиталының нарығы - 
международный рынок ссудного капитала 

халықаралық несие қатынастарын реттеу - 
регулирование международных кредитных отношений 

халықаралық несиегер - международный кредитор 
халықаралық несие-қаржы қатынасы - 
международные кредитно-финансовые отношения 

халықаралық облигациялар - облигации международные 
халықаралық облигациялар нарығы - 
международный рынок облигаций 

халықаралық оқшаулау - изоляция международная 
халықаралық операциялар - операции международные 
халықаралық орталық - центр международный 
Халықаралық өзара қарыз қоры - Международный 
взаимный фонд 

халықаралық өтемпаздық, халықаралық 
төлемпаздық - ликвидность международная 

халықаралық өтімді заттар - ликвиды международные 
халықаралық өтімді қаражат - международные 
ликвидные средства 

халықаралық өтімділік (өтемпаздық) - 
международная ликвидность 

халықаралық патенттік-лицензиялық келісім - 
международное патентно-лицензионное соглашение 

халықаралық пошта алмасу орны - место 
международного почтового обмена
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Халықаралық пошта байланысы - Международная 
почтовая связь

халықаралық пошта жөнелтімдері - международные 
почтовые отправления (МПО)

халықаралық пошта жөнелтімдері түрлері - виды 
международных почтовых отправлений

халықаралық пошта жөнелтімдерін табыс ету - 
вручение международных почтовых отправлений

Халықаралық пошта корпорациясы - Международная 
почтовая корпорация (МПК)

халықаралық пошта қызметтерін көрсететін ұйым - 
организация, оказывающая международные почтовые 
услуги 

Халықаралық пошта қызметі - Международная 
почтовая служба

халықаралық пошта қызметінің полиглот-сөздігі - 
словарь-полиглот международной почтовой службы

Халықаралық пошта палатасы - Международная 
почтовая палата

халықаралық поштаны өңдеу орталықтары - центры 
обработки международной почты (ЦОМП)

халықаралық практика - практика международная 
халықаралық проблема - проблема международная 
халықаралық режим, халықаралық тəртіптеме - 
международный режим

халықаралық рейтинг - рейтинг международный 
халықаралық рейтингілік код - международный 
рейтинговый код 

халықаралық сақтандыру нарығы - международный 
рынок страхования

халықаралық сақтық қор активтері - международные 
резервные активы 

халықаралық сақтық қорлар - международные 
резервы 

халықаралық салық келісімдері - международные 
налоговые соглашения 

халықаралық салық қатынастары - международные 
налоговые отношения 

халықаралық салық құқығы - международное 
налоговое право 

халықаралық салық салу - международное 
налогообложение 

халықаралық санақ өлшемі - международная счетная 
единица 

халықаралық сарапшы - эксперт международный 
халықаралық сатып алу-сату шарттары - 
международные договоры купли-продажи 

халықаралық сауда - торговля международная 
халықаралық сауда мəмілесі - международная торговая 
сделка 

Халықаралық сауда орталығы - Международный 
торговый центр 

Халықаралық сауда палатасы - Международная 
торговая палата (МТП)

халықаралық сауда сертификаты - международный 
торговый сертификат 

халықаралық сауда төрелігі - международный 
торговый арбитраж 

халықаралық саудаластық, халықаралық сауда-
саттық - торги международные 

халықаралық саудамен шұғылданатын сауда үйі 
- торговый дом, занимающийся международной 
торговлей 

халықаралық сауданы қаржыландыру - 
финансирование международной торговли 

халықаралық сауда-саттық - международные торги 
халықаралық сауда-экономикалық қарым-
қатынасындағы баға - цена в международных 
торгово-экономических отношениях 

халықаралық саясат - политика международная 
халықаралық сертификат - сертификат 
международный 

халықаралық серіктестік - международное 
товарищество 

халықаралық стандарт - международный стандарт 
Халықаралық стандарттау жөніндегі ұйым (ИСО) - 
Международная организация по стандартизации (ИСО)

халықаралық стандарттық сауда сыныптамасы - 
стандартная международная торговая классификация 

Халықаралық статистикалық институт - 
Международный статистический институт 

Халықаралық статистикалық қор - Международный 
статистический фонд 

халықаралық сұранысқа ие тауар - товар, 
пользующийся международным спросом 

халықаралық сыныптама - классификация 
международная 

халықаралық танылу - признание международное 
халықаралық тапсырысты жөнелтімдер - 
международные заказные отправления 

халықаралық тариф - тариф международный 
халықаралық тасымалдарға салық салу - 
налогообложение международных перевозок

халықаралық тауар номенклатуралары - 
международные товарные номенклатуры 

халықаралық тəуелсіз аудит - международный 
независимый аудит 

халықаралық телефон байланысы - международная 
телефонная связь

Халықаралық теміржолдар одағы - Международный 
союз железных дорог (МСЖД)

халықаралық тендер - тендер международный 
халықаралық тендерлер - международные тендеры 
Халықаралық теңіз ұйымы - Международная морская 
организация (ММО)

халықаралық төлем - платежи международные 
халықаралық төлем келісімдері - международные 
платежные соглашения 

халықаралық төлем қаражаты, халықаралық төлем 
құралдары - международные платежные средства 

халықаралық төлемдер - международные платежи 
халықаралық төлемдер туралы өкім - распоряжение о 
международных платежах 

халықаралық тұрақсыз тасымал - международные 
нерегулярные перевозки

халықаралық тіркелім - регистр международный 
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халықаралық ұйым - организация международная 
халықаралық ұйымдар арқылы көрсетілетін 
экономикалық көмек - экономическая помощь, 
оказываемая через международные организации 

халықаралық ұйымдардан акциялар сатып алу - 
приобретение акций в международных организациях 

халықаралық ұйымдардың көмегімен 
қаржыландыру - финансирование с помощью 
международных организаций 

халықаралық ұйымның өкілі - представитель 
международной организации 

халықаралық форум - форум международный 
халықаралық хат - международное письмо 
халықаралық шарттардың сақталуы - соблюдение 
международных договоров 

халықаралық шартты бұзу, халықаралық шарттың 
бұзылуы - нарушение международного договора 

халықаралық шот - международный счет 
халықаралық шот өлшемі, халықаралық шот 
бірліктері - международные счетные единицы 

халықаралық шот-ақша өлшемі - международные 
счетно-денежные единицы 

халықаралық ықпалшаралар - санкции 
международные 

халықаралық ынтымақтастық - сотрудничество 
международное 

халықаралық экономикалық бірігу - международная 
экономическая интеграция 

халықаралық экономикалық қарым-қатынас - 
международные экономические отношения 

халықаралық экономикалық қатынастарды қайта 
кұру - перестройка международных экономических 
отношений 

халықаралық экономикалық қауіпсіздік - 
международная экономическая безопасность 

халықаралық экономикалық құқық - международное 
экономическое право 

халықаралық экономикалық сыныптамалар - 
международные экономические классификации 

халықаралық экономикалық ұйымдар - 
международные экономические организации 

халықаралық экономикалық шарт - международный 
экономический договор 

халықаралық экономикалық ынтымақтастық - 
международное экономическое сотрудничество 

Халықаралық экономикалық ынтымақтастық 
банкі - Международный банк экономического 
сотрудничества 

халықаралық экспансия - экспансия международная 
Халықаралық электр байланыс одағы - 
Международный союз электросвязи

халықаралық электрлі байланыс одағының 
электрлі байланысты стандарттау секторы - сектор 
стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Э)

халықаралық-құқықтық танылу - признание 
международно-правовое 

халыққа үндеу тастау - обращение к народу 
халықтан алынатын салықтар - налоги с населения 

халықты əлеуметтік қолдау қорына төленетін жарна 
- взнос в фонд социальной поддержки населения 

халықты əлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шаралар - 
мероприятия по социальной защите населения 

халықты əлеуметтік қорғау қоры - фонд социальной 
защиты населения 

халықты жұмыспен қамту қоры - фонд занятости 
населения 

халықтың ақшалай қорланымы - денежное 
накопление населения 

халықтың ақшалай табысы - денежный доход 
населения 

халықтың ақшалай табысының үлгісі - модель 
денежных доходов населения 

халықтың ақшалай шығысы - денежные расходы 
населения 

халықтың ауқатсыз жіктері - неимущие слои 
населения 

халықтың ауқатсыз жіктері, халықтың тұрмысы 
төмен жіктері - малоимущие слои населения 

халықтың əл-ауқаты - благосостояние населения
халықтың əлеуметтік қорғалуы - социальная 
защищенность населения 

халықтың жан басына шаққанда - на душу населения 
халықтың жан басына шаққандағы табыс - доход на 
душу населения 

халықтың жан басына шаққандағы тұтыну - 
потребление на душу населения 

халықтың жинақ ақшасы - сбережения населения 
халықтың жинақ ақшасының мөлшері, халықтың 
аманат ақшасының мөлшері - норма сбережения 
населения 

халықтың жиынтық табысы - совокупные доходы 
населения 

халықтың жиі қоныстануы - населенность 
халықтың жұмыспен қамтылуы - занятость населения 
халықтың қолма-қол ақшасыз есеп айырысуы - 
безналичные расчеты населения 

халықтың өсуі - прирост населения 
халықтың салымын орналастыру - размещение 
вкладов населения 

халықтың сатып алу қабілеті - покупательная 
способность населения 

халықтың сатып алу қорлары - покупательные фонды 
населения 

халықтың сұрау салуы - запросы населения
халықтың табиғи өсімі - естественный прирост населения
халықтың табысы - доходы населения 
халықтың табысын индекстеу - индексация доходов 
населения 

халықтың табысын салымға аудару - перечисление 
доходов населения во вклады 

халықтың тартылған ақшалай салымдарының 
(депозиттерінің) ең жоғары мөлшерінің нормативі 
- норматив максимального размера привлеченных 
денежных вкладов (депозитов) населения 

халықтың тұтыну шығыны - потребительские расходы 
населения 
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ханди - ханди 
харизма (басшының бедел-ықпалы) - харизма, 
үйірімпаздық 

харизмалық көсбасшы, үйірімпаз жетекші - 
харизматический лидер 

хартия - хартия 
хат - письмо 
хат алғандығын растау - подтверждение получения 
письма 

хат алмасу - обмен письмами, обмениваться письмами
хат алу - получить письмо 
“хат алушы маған белгілі” - “адресат мне известен”
хат алушының келмеуі - неявка адресата
хат бланкі - бланк письма
хат бөлімі - отдел писем
хат жазу - набросать письмо 
хат жазысу құпиясы - тайна переписки
хат жазысу құпиясын қорғау - охрана тайны переписки
хат жазысу, телефонмен сөйлесу, пошта, телеграф 
хабарларының немесе өзге де хабарлардың 
құпиясын заңсыз бұзу - незаконное нарушение 
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений

хат жазысуға араласпаушылық (қол сұқпаушылық) - 
неприкосновенность переписки

хат жолдаушы - адресант
хат салу - посылка письма, посылать письмо
хат тасушы - почтальон 
хат ұсынушы - предъявитель письма 
хат-жазысу бойынша сату, хат жазысу арқылы сату - 
продажа по переписке

хат-карточка - карточка-письмо
хатқа тіркеу, хатқа қосымша - приложение к письму, 
прилагать к письму

хатқалтаға салу - законвертирование
хатқалтаны желімдеу - заклеивать конверт
хатқалтаның қақпағы - клапан конверта
хатталмаған, рəсімделмеген - неоформленный 
хаттама, мəжілісхат - протокол 
хаттама жазу - запротоколировать, протоколирование
хаттама жазушы - составитель протокола 
хаттама жүргізу - ведение протокола 
хаттама қызметі - служба протокольная 
хаттамаға енгізу - внесение в протокол, занесение в 
протокол, занести в протокол

хаттамаға жазу - запись в протоколе 
хаттамаға қол қойылған күн - дата подписания 
протокола 

хаттамаға қол қою - подписание (подписывание) 
протокола 

хаттамаға толықтырма - дополнение к протоколу 
хаттамада еске салу - упоминание в протоколе
хаттамадан үзінді (үзінді көшірме) - выписка из 
протокола

хаттамалық шешім - протокольное решение 
хаттаманы бекіту - утверждение протокола 
хаттаманы оқу, хаттаманы оқып беру - зачитать 
протокол

хаттаманы орындау - выполнение протокола 
хаттаманың соңғы нөмірі - последний номер  
протокола 

хаттар картасы, жазбаша карта - письменная карта
хаттар мен пошта карточкалары (LC) - писма и 
почтовые карточки (LC)

хаттар салынатын папка - папка для писем 
хаттарды жинастырушы - укладчик писем
хаттарды пошта жəшігінен алу - выемка писем из 
почтового ящика

хатты жеткізу - доставление письма, доставлять письмо
хатты жөнелту - адресовать письмо 
хатты жөнелтуші - отправитель письма 
хатты жіберу - направить письмо, направлять письмо
хатты мекенжай бойынша жеткізіп беру - доставить 
письмо по адресу 

хатты салып жіберу - отправление письма, отправить 
письмо

хатты тапсырысты етіп жіберу - отправлять письмо 
заказным 

хатты франкирлеу - франкирование письма, 
франкировать письмо

хаттың датасы - дата письма 
хаттың тақырыбы - заголовок письма
хаттың түпнұсқасы - оригинал письма, подлинник 
письма

хат-хабар - корреснонденция 
хат-хабар алмасу - обмен корреспонденцией, вести 
переписку

хат-хабар жөнелту - отправка корреспонденции
хат-хабар қабы - мешок корреспонденции 
хат-хабар тəртіптемесі - регламент письменной 
корреспонденции

хат-хабарға арналған пошта жəшігі - почтовый ящик 
для корреспонденции

хат-хабарды ашуға арналған үстел - стол для вскрытия
хат-хабарды жедел жеткізу - экспресс-доставка 
корреспонденции 

хат-хабарды жеткізу - доставка корреспонденций 
хат-хабарды тіркеу, поштаны тіркеу - регистрация 
почты 

хат-хабардың жөнелтілген уақыты - время отправки 
корреспонденции

хат-хабарларды қайта жіберу, хат-хабарларды 
қосымша жіберу - досыл корреспонденции

хат-хабарларды сұрыптау - сортировка 
корреспонденции

хат-хабарларды тіркеу - регистрация корреспонденции 
хатшы - секретарь 
хатшылық - секретариат 
хауала жүйесі (ислам банкигінде: ақшалай 
қаражатты электронды поштамен, факспен 
немесе телефон шалып хабарлау жолымен аударуға 
негізделген жүйе) - система хавала 

ХВҚ-ның ұзартылған (ұластырылған) несиелендіру 
жүйесі - система пролонгированного кредитования 
МВФ 

хеви-акция, ауыр акция - хеви-акция 
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хедж (бағаның қолайсыз өзгеруі қатерінен 
сақтандыру) - хедж 

хедж коэффициенті - хеджевый коэффициент 
хедж қоры - хеджевый фонд 
хедждік - хеджевый 
хеджер - хеджер 
хеджерленбеген жайғасым - не захеджированная 
позиция 

хеджерлеу жүйесі - система хеджирования 
хеджерлеу коэффициенті - коэффициент хеджирования 
хеджерлеу қоры - фонд хеджирования 
хеджерлеу операциясы - операция хеджирования 
хеджерлеу уақиғасы - случай хеджирования 
хеджерлеу, сақтандыру - хеджирование, хеджировать
хедж-қор - хедж-фонд 
хиба (ислам құқығында: ерікті сыйлық) - хиба 
химиялық барлау - химическая разведка
химиялық қару - химическое оружие
химиялық қорғаныш - химическая защита
холдинг - холдинг 
холдинг залалы - убытки холдинговые 
холдинг пайдасы - прибыль холдинговая 
холдинг-компания - холдинг-компания 
холдингілік компания - холдинговая компания 
холдингілік компания қаржысы - финансы 
холдинговой компании 

холдингілік компания қоры - фонд холдинговой 
компании 

холдингілік трест - трест холдинговый 

холдингілік фирма - холдинговая фирма 
Хорватия динары - хорватский динар 
хосса - хосса 
хостинг-провайдер (ислам банкингінде: сервер 
қызметін көрсетуші) - хостинг-провайдер 

хош иістендірілген - ароматизированный 
хроника, хабар - хроника 
хронокарталар - хронокарты 
хронология - хронология
хронологиялық арқау - канва хронологическая 
хронологиялық бухгалтерлік жазба - хронологическая 
бухгалтерская запись 

хронологиялық жазба - хронологическая запись 
хронологиялық каталог - каталог хронологический
хронологиялық кезең - период хронологический 
хронологиялық көрсеткіш - указатель 
хронологический 

хронологиялық рет - порядок хронологический 
хронологиялық ретпен - в хронологическом порядке 
хронологиялық тəртіп (уақыт тəртібі) - 
хронологический порядок 

хронологиялық шектер - границы хронологические
хронометраж, жұмыс уақытын зерделеу - 
хронометраж

хронометрлік бақылау - хронометражное наблюдение
хэви-акция, ауыр акция - хэви-акция 
хэндбилл (қағаз ақша) - хэндбилл 
хэндз-он (жобаны іске асыруға белсене араласу) - 
хэндз-он 

Ц
 
ЦЕДЕЛ (фр. Centrale de Lіvraіson de Valeurs 

Mobіllbійres деген сөздердің басқы əріптері) 
(еурооблигациялар бойынша клиринг жүйесі) - 
ЦЕДЕЛ 

цедент - цедент 
цедент-компания - компания-цедент 
цеденттелетін борыштық талап - цедируемое долговое 
требование 

ценз, шектелім - ценз 
цензор - цензор 
цензура - цензура 
централизм, орталықшылдық, орталықтандырылған 
басқару жүйесі - централизм 

цессионарий, құқық қабылдаушы, құқық мирасқоры 
- цессионарий 

цессия - цессия 
цивилизация, өркениет - цивилизация 
цивиль парағы - цивильный лист 

цикл кезеңі - период цикла 
цикл теориясы, айналсоқтық теориясы - теория  
цикла 

цикл, айналсоқ, айналсоқпа, кезең, кезеңдік - цикл 
циклді тапшылық, кезеңдік тапшылық, айналсоқпа 
тапшылық - циклический дефицит 

циклограмма - циклограмма 
циркуляциялық аккредитив - циркуляционный 
аккредитив 

цитата, дəйексөз - цитата 
цифр - цифра 
цифрлы ақша (электронды ақша) - цифровые деньги 
цифрлық бланк - бланк цифровой 
цифрлық мəліметтер - цифровые данные 
цифрлық рет - порядок цифровой 
цифрлық табло - табло цифровое 
цифрлық тұлғалауда - в цифровом выражении 
цифрмен белгілеу - обозначение цифровое 
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чарт - чарт 
чартер - чартер
чартер талаптарының бұзылуы - нарушение условий 
чартера 

чартерлік банк - чартерный банк 
чартизм - чартизм 
чартист - чартист 
чек - чек 
чек айналымы - чековый оборот 
чек айырбастау - разменивать чек 
чек алушы - чекополучатель 
чек арқылы алынуға тиісті (шот туралы) - 
подлежащий изъятию посредством чека 

чек бағамы - чековый курс 
чек беруші - чекодатель 
“чек берушіге жүгініңіз” деген белгі соғылған чек - 
чек с отметкой “обратитесь к чекодателю” 

чек берушіге сілтеме жасалған чек - чек с отсылкой к 
чекодателю 

чек берушінің қол қоюы - подпись чекодателя 
чек берушінің өкімі - распоряжение чекодателя 
чек берушінің тапсырмасы - поручение чекодателя 
чек бланкі - чековый бланк 
чек бойынша ақша алушы - получатель денег по чеку 
чек бойынша алушы - получатель по чеку 
чек бойынша қолма-қол ақша алушы - получатель 
наличных денег по чеку 

чек бойынша қолма-қол ақшалай алушы - получатель 
по чеку наличными 

чек бойынша құқықты табыстау - передача права по 
чеку 

чек бойынша тоқтатыла тұрған төлем - 
приостановленный платеж по чеку 

чек бойынша төлем - платеж по чеку 
чек бойынша төлемақы - выплата по чеку 
чек бойынша төлемді тоқтата тұру - приостановка 
платежа по чеку 

чек бойынша төлеу - плата по чеку, платить по чеку
чек бойынша төлеуді тоқтатып қою - приостановка 
уплаты по чеку 

чек бойынша төлеуші - плательщик по чеку 
чек бумасы - пачка чеков 
чек депозиті - чековый депозит 
чек деректемелері - реквизиты чека 
чек иесі, чек ұстаушы - чекодержатель 
чек карточкасы - чековая карточка 
чек кепілгері - гарант чека 
чек кепілдігі - гарантия чека 
чек кепілі, чекті кепілге салу - залог чека 
чек клирингі - чековый клиринг 
чек клирингін жүзеге асыру - осуществление клиринга 
чеков 

чек кредиті - чековый кредит 
чек кітапшаларының лимиті - лимит чековой книжки 
чек кітапшасы - чековая книжка 

чек кітапшасын ашу жөніндегі өтініш - заявление на 
получение чековой книжки 

чек кітапшасының түбіртегі - корешок чековой книжки 
чек құны - стоимость чека 
чек қызметтерін көрсету - чековые услуги 
чек мəмілелері - чековые сделки 
чек нөмірі - номер чека 
чек нысанындағы аударым - перевод в форме чека 
чек операциясы - операция чековая 
чек өткізу, чек жүргізу (чек бойынша операция жасау) 

- проводить чек 
чек сомасы - сумма чека 
чек сомасын қолдан жасау - подделка суммы чека 
чек “тағдыры” - “судьба” чека 
чек талондары - талоны чека 
чек төлеуге қабылданбасын - не принимать чек к 
оплате 

чек түбіртегі - корешок чека 
чек ұстаушы - держатель чека 
чек ұсыну - выставление чека 
чек формуляры - формуляр чека 
чек шоттары бойынша қызметтер көрсету үшін 
төлемақы - плата за услуги по чековым счетам 

чек шоты - счет чековый 
чек шотындағы қаражаттың операциялық қалдығы 

- операционный остаток средств на чековом счете 
чекке “үстеме жазба жазушы” - “надписатель” чека 
чекке қосымша парақ - добавочный лист к чеку 
чекке наразылық білдіру - опротестование чека 
чекке ризалық, чекті құптау - акцепт чековый 
чекпен аудару - перевод чеком 
чекпен берілетін жалақы - заработная плата, 
выдаваемая чеком 

чекпен төлегені үшін алынатын алым - сбор за 
выплату по чеку 

чекпен төленетін төлем - платеж чеком 
чекпен төлеу - оплата чеком, оплачивать чеком, плата 
чеком, платить чеком

чектегі индоссамент - индоссамент на чеке 
чектер айналысы - обращение чеков 
чектер арқылы есеп айырысу - расчеты чеками 
чектер индоссаменті - индоссамент чеков 
чектер клирингін жүзеге асыру - осуществлять 
клиринг чеков 

чектер көшірімі бөлімі - отдел выписки чеков 
чектерді айырбастау орны - пункт размена чеков 
чектерді дисконттау - дисконтирование чеков 
чектерді жауапкершілікпен сақтау - ответственное 
хранение чеков 

чектерді жауапкершілікпен сақтау шоты - счет 
ответственного хранения чеков 

чектерді инкассолау бойынша жұмсалған шығыс - 
расходы по инкассированию чеков 

чектерді инкассолаудың баяу жүйесі - медленная 
система инкассации чеков 

Ч
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чектерді куəландыру бөлімі - отдел удостоверения 
чеков 

чектерді қабылдау - принимать чеки 
чектерді қайта жолдау рəмізі - символ 
переадресования чеков 

чектерді қорғау жабдығы - оборудование защиты 
чеков 

чектерді өзара есепке алу - взаимный зачет чеков 
чектерді өңдеу - обработка чеков 
чектерді сақтау - хранение чеков 
чектерді сатып алу - покупки чеков 
чектерді сұрыптау - сортировка чеков 
чектерді түзету - исправление чеков 
чектердің клирингі - клиринг чеков 
чектермен жасалатын операциялар - операции с 
чеками 

чектермен жасалатын операциялар кезінде (ескерілуі 
қажет сəттер) - при операциях с чеками 

чектермен сауда - торговля чеками 
чектермен төлеп есеп айырысу, чек арқылы есеп 
айырысу - расчет чеками 

чекті айырбастау - размен чека 
чекті акцептеу, чекке ризалық беру - акцептование 
чека 

чекті ақшаға айналдыру - обращать чек в деньги 
чекті көрсету - предъявление чека 
чекті көрсетуші - предъявитель чека 
чекті қайта жөнелту - пересылка чека 
чекті қайтарып алу - отзыв чека 
чекті қанағаттандыру - удовлетворение чека 
чекті қолдан жасау - подделка чека 
чекті қолма-қол ақшаға айналдыру - обналичивание 
чека 

чекті қорғау - защита чека 
чекті ортақ кроссирлеу - общее кроссирование чека 
чекті табыстау - передача чека 
чекті талап ету - требование чека 
чекті толтыру - заполнять чек 
чекті төлеу - оплата чека, оплатить чек, оплачивать чек

чекті төлеуге қабылдау - принятие чека к оплате 
чекті төлеуге ұсыну - предъявление чека к оплате 
чекті төлеуден бас тарту - отказ оплатить чек, отказ от 
оплаты чека

чектік ақша - чековые деньги 
чектік есеп айырысу нысаны - чековая форма расчета 
чектік жекешелендіру - чековая приватизация 
чектік жекешелендіру аукционы - чековый 
приватизационный аукцион 

чектік жүйе, чек жүйесі - чековая система 
чектік кредит бағдарламасы - чековая кредитная 
программа 

чектік пайыздық своп (айырбас) - чековый 
процентный своп 

чектік салым - чековый вклад 
чектік тізілім - чековый реестр 
чектік шот - чековый счет 
чектің дұрыстығы - правильность чека 
чектің жеткіліксіз өтемі - недостаточное покрытие 
чека 

чектің көшірімі - выписка чека 
чектің көшіріміне құқылы - с правом выписки чека 
чектің күшін жою, чекті қайтарып алу - ревокация 
чека 

чектің қайтарып алынуын мойындау - признавать 
отзыв чека 

чектің қолдан жасалуын қиындататын элементтері - 
элементы чека, затрудняющие его подделку 

чектің сериялық нөмірі - серийный номер чека 
чектің сыртқы бетіндегі табыстама жазба - 
передаточная надпись на обороте чека 

чектің түпнұсқалығын куəландыру - 
засвидетельствование подлинности чека 

чек-шот - счет-чек 
чип - чип 
чипс (банк аралық клирингілік есеп айырысудың 
электронды желісі) - чипс 

“чиптік” карточка (пластик карточка) - “чиповая” 
карточка 

Ш
 
шабарман (қор биржасында) - посыльный 
“шабарман арқылы” - “с нарочным”
шабарман арқылы инкассолау - инкассо через 
посыльного 

шабарман арқылы табыстау - передача с     
посыльным 

шабармандық пошта - курьерская почта 
шабармандық пошта қызметтерін көрсету - услуги 
курьерской почты

шабарманмен жергілікті жеткізу ауданы - район 
местной доставки с нарочными

шабарманмен жіберу - отправлять с нарочным 
“шабарманмен жіберілсін” деген белгісі бар пошта 
жөнелтімі - почтовое отправление с отметкой “с 
нарочным”

“шабарманмен” жіберілетін пошта маркасы, 
“арнайы” жіберілетін пошта маркасы - почтовая 
марка “с нарочным”

шаблон, дағдыға айналған - шаблонный 
шағым - жалоба 
шағым, шағымдану, шағым арыз; жүгіну -   
апелляция

шағым беру - подавать кассацию, подать жалобу, 
подача жалобы

шағым бөлімі - отдел жалоб 
шағым жасау рəсімі - процедура подачи жалобы 
шағым нысаны - форма жалобы 
шағымдану - обжалование 
шағымдану рəсімі - процедура обжалования 
шағымдану тəртібі - порядок обжалования 
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шағымданусыздық, шағымданбайтындық - 
безапелляционность

шағымданушы - жалобщик
шағымдар кітабы - книга жалоб 
шағымдар мен ұсыныстар кітабы - книга жалоб и 
предложений

шағымдарды қарау мерзімі - срок рассмотрения жалоб
шағымды қанағаттандыру - удовлетворение апелляции 
шағымды қарау - рассмотр жалобы 
шағымды қарау мерзімі - срок рассмотрения жалобы 
шағыммен жүгіну - обращение с жалобой 
шағымның негізділігін тексеру - проверка 
обоснованности жалобы 

шағым-талап - рекламация 
шағым-талап қою - предъявление рекламации 
шағым-талап қою үшін негіздеме - основание для 
предъявления рекламации 

шағымшы (сот үкімін бұзу туралы шағым беруші) - 
кассатор 

шағын бағдарлама - подпрограмма 
шағын бизнес субъектілері - субъекты малого бизнеса 
шағын жекешелендіру - приватизация малая 
шағын карта - микрокарта
шағын кəсіпкерлік - малое предпринимательство 
шағын кəсіпорын - малое предприятие
шағын кескін - микроизображение
шағын көшіргі - микрокопирование
шағын көшірме - микрокопия
“шағын купонды” облигация - облигация с 

“миникупоном” 
шағын литражды - малолитражный
шағын отбасылық - малосемейный
шағын пайыз - процент малый 
шағын пішімді - малоформатный
шағын пішімді құжат - документ малоформатный 
шағын топ - подгруппа
шағын фильм түсіру - микрофильмирование
шағын фиша - микрофиша
шағын фотокөшірме - микрофотокопия
шағын фототүсірім - микрофотосъемка
шағын электронды есептеу машиналарының жүйесі - 
система малых электронных вычислительных машин 

шағындандыру, шағындау, барынша ықшамдау, 
барынша азайту - минимализация 

шағыну мерзімі, шағым беру мерзімі - срок 
обжалования 

шағыну мерзімі, шағымдану мерзімі - срок подачи 
апелляции 

шағынфильм орамы - рулон микрофильма
шағынфильмдер жинағы - сборник микрофильмов
шағыным туралы ескерту - предупреждение об 
обжаловании 

шақа сынамасы, мəнет сынамасы - проба монеты 
шақыру қағазы; күн тəртібі - повестка 
шақыру қағазын тапсыру - вручение повестки 
шақыру нысаны (рұқсатнама үшін) - форма 
приглашения 

шақыру хат - письмо-приглашение 

шақыру, шақырып жинау; сайланым; қыр көрсету; 
талқы - приглашение; созыв; вызов

шақыруды қабылдау - принятие вызова, принятие 
приглашения

шақырып алу грамотасы - грамота отзывная
шала сауатты - малограмотный 
шалағай шешім - решение половинчатое 
шалағай іс - недоделка
шалағай, дəлдүріш - халтура
шалағайлық, үстірттік - верхоглядство 
шалғай түкпір - периферия 
шама - величина
шама бірлігінің мемлекеттік эталоны - 
государственный эталон единицы величины 

шама, мөлшер - величина 
шамадан тыс баға - непомерная цена 
шамадан тыс берешек - чрезмерная задолженность 
шамадан тыс еңбек - чрезмерный труд 
шамадан тыс жалгерлік ақы - непомерная арендная 
плата 

шамадан тыс жоғары баға - непомерно высокая цена 
шамадан тыс капиталдандыру, шамадан тыс 
капиталдану - чрезмерная капитализация 

шамадан тыс мерзімі өткен берешек - чрезмерная 
просроченная задолженность 

шамадан тыс молыққан нарық - рынок 
перенасыщенный 

шамадан тыс мөлшерлеме - ставка чрезмерная 
шамадан тыс міндеттеме - чрезмерное обязательство 
шамадан тыс орталықтандыру - чрезмерная 
централизация 

шамадан тыс пайыз - процент чрезмерный 
шамадан тыс сұраныс - чрезмерный спрос 
шамадан тыс ұсыныс - чрезмерное предложение 
шамалап бағалау - прикидочная оценка 
шамалас баға, жуық баға - приблизительная цена 
шамалас, мөлшерлес - соразмерный
шамалау - прикидка 
шамамен есептеу - прикидывание 
шамамен орындалу бағасына тең - примерно равна 
цене исполнения 

шаманы анықтап алу - апробация нормы
шаң-тозаңнан тазарту - обеспыливание
шапқыншылық - нашествие, “набег”
шапшаң жеткізу - доставка срочная 
шара қолдану - принимать меры, применение мер
шара қолдану тəртібі, жаза қолдану тəртібі - порядок 
наложения взысканий 

шаралар əзірлеу - разработка мер 
шаралар қолдану - принять меры
шаралар пакеті - пакет мер 
шараларды жүзеге асыру - осуществление мер 
шариғат жəне мұсылман құқығы нормасы - норма 
шариата и мусульманского права 

шарикті қалам - шариковая авторучка 
шарт - договор 
шарт алдындағы айтыс-тартыс - споры 
преддоговорные 
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шарт бабы - статья договора 
шарт бойынша қызмет көрсету - обслуживание по 
договору 

шарт бойынша мəлімет - сведения по договорам 
шарт бойынша міндеттемелер - обязательства по 
договору 

шарт бойынша міндеттерден босау - освобождение от 
обязанностей по договору 

шарт бойынша сатарман - торговец по договору 
шарт бойынша серіктес - партнер по договору 
шарт бойынша төлемақы, шарттық төлемақы - плата 
договорная 

шарт бойынша төленуге тиіс - подлежащие уплате по 
договору 

шарт валютасы - валюта договора 
шарт депо шоты - депо счет договора 
шарт депозиті - депозит договорный 
шарт ережесінің бұзылуы - нарушение положения 
договора 

шарт еркіндігі - свобода договора 
шарт жасасу - заключение договора, контрактация
шарт жасасу кезінде алдау - обман при заключении 
договора 

шарт кепілімен берілетін кредит - кредит под договор 
шарт күшін сақтайды - договор сохранит свое действие 
шарт қойылатын франшиза - франшиза условная 
шарт қойылмайтын тұрақты баға белгіленімі - 
твердая котировка без условий 

шарт қойылмайтын франшиза - франшиза 
безусловная 

шарт міндеттемелері - обязательства договорные 
шарт міндеттемелерін орындауға қабілетсіздік - 
неспособность выполнять договорные обязательства 

шарт негізіндегі табыс - заработок на договорной 
основе 

шарт нысаны - форма договора 
шарт объектісі - объект договора 
шарт параграфы - параграф договора 
шарт сомасы - сумма договора (договорная) 
шарт талабы - условие договора 
шарт талаптарын орындау - выполнение условий 
договора 

шарт талаптарын сақтамау - несоблюдение условий 
договора 

шарт талаптарының бұзылуы - нарушение условий 
договора 

шарт тарифі, шарттық тариф - договорный тариф 
шарт тəртібі - договорная дисциплина 
шарт туралы меморандум - меморандум о договоре 
шарт ықпалшарасы - санкции договорные 
шартбелгі қойылған деректер, мұқамдалған деректер 

- данные зашифрованные 
шартбелгі, мұқам - шифр 
шартқа күні бұрын қол қою - парафирование договора 
шартқа қатысушы - участник договора 
шартқа қол қою - подписание договора 
шартқа қосылу - присоединение к договору 
шартқа қосымша - приложение к договору 

шартқа негізделген аударым - отчисления на 
договорной основе

шартқа орай, шартқа сəйкес, шарт бойынша - 
согласно договору 

шартқа отыру - вступление в договор 
шартқа толықтырма - дополнение к договору 
шартсыз ұсыныс - предложение безусловное 
шарттағы тарап - сторона в договоре 
шарттан бас тарту - отказ от договора 
шарттан босату - освобождение от договора 
шарттан үзінді алу - извлечение из договора 
шарттар қою - выдвижение условий 
шарттарға сай болу - соответствие условиям 
шарттарды анықтау - определение условий 
шарттарды келісу - согласование условий 
шарттарды көздеу - предусмотрение условия 
шарттарды қабылдау - принятие условий 
шарттарды қанағаттандыру - удовлетворение условий 
шарттарды сақтамау - несоблюдение условий 
шарттарды талқылау - обсуждение условий 
шарттармен шектелген - ограниченный условиями 
шарттасылған кредит, уағдалы кредит - 
обусловленный кредит 

шарттасылған пайыз, уағдаласылған пайыз - 
обусловленный процент 

шартты - условный 
шартты акцепт, шартты ризалық - условный акцепт 
шартты ақша міндеттемесі - условное денежное 
обязательство 

шартты аннуитет - условный аннуитет 
шартты баға - условная цена 
шартты банк депозиті - условный банковский депозит 
шартты баспа табақ - лист условно-издательский, лист 
условно-печатный

шартты бекіту - ратификация договора, утверждение 
договора

шартты белгі - условный знак
шартты белгілер, ресімді белгілер - формальные 
признаки

шартты белгілеу - обозначение условное 
шартты берешек - условная задолженность 
шартты бұзу, шарттың бұзылуы - расторгнуть договор, 
расторжение договора; нарушение договора

шартты бұйрық - условный приказ 
шартты бірлік, шартты өлшем - условная единица 
шартты валюта - условная валюта 
шартты валюта бағамы - условный валютный курс 
шартты депозит - условный депозит 
шартты депозитке арналған төлем - платеж на 
условный депозит 

“шартты жағдайдағы” ұсыныс - предложение “при 
условии” 

шартты жаңарту - возобновление договора, новация 
договора

шартты жауапкершілік - условная ответственность 
шартты жүзеге асыру - осуществление договора 
шартты иеленуші - условный владелец 
шартты индоссамент - условный индоссамент 
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шартты капитал - условный капитал 
шартты кепілзат - условный залог 
шартты қайта жасау, шартты жаңадан жасау - 
перезаключать договор 

шартты құқық - условное право 
шартты құқықтар мен міндеттемелер шоты - счет 
условных прав и обязательств 

шартты құн - условная стоимость 
шартты құндылықтар - условные ценности
шартты мəміле - условная сделка 
шартты мерзімінен бұрын бұзу - досрочное 
расторжение договора 

шартты міндеттеме - условное обязательство 
шартты міндеттемелер мен пайдалар - условные 
обязательства и выгоды 

шартты нөмір - условный номер 
шартты облигация - условная облигация 
шартты ордер - условный ордер 
шартты орталық бағам - условный центральный курс 
шартты орындамағаны үшін айыппұл - штраф за 
невыполнение договора 

шартты орындамау - невыполнение договора 
шартты орындау - выполнение договора 
шартты орындау кепілдігі - гарантия выполнения 
договора 

шартты пайыз, уағдаласылған пайыз - процент 
условленный 

шартты пайыздық мөлшерлеме - условная процентная 
ставка 

шартты ресімдеу - оформление договора, оформить 
договор 

шартты сақтау - соблюдение договора 
шартты салым - условный вклад 
шартты салымдар - условные вклады 
шартты сенімгер меншіктенуші - условный 
доверительный собственник 

шартты сөз, уағдалы сөз - условленное слово
шартты талаптардың бұзылуы - нарушение условий 
шартты тəуекел (қатер) - условный риск 
шартты тоқтата тұру - приостановление договора 
шартты түрде айыптау - условное осуждение 
шартты түрде арзандату - уценка обусловленная 
шартты түрде бағаланатын актив - условно 
оцениваемый актив 

шартты түрде депозиттеу - условное депонирование 
шартты түрде есептелген құн - условно-начисленная 
стоимость 

шартты түрде есептеу жүйесі - система условного 
начисления 

шартты түрде қуаттау - условное подтверждение 
шартты түрде өсиет алушы - условный   
душеприказчик 

шартты түрде сату - условная продажа 
шартты түрде сатып алу - условная покупка 
шартты түрде таза өнім - условно-чистая продукция 
шартты түрде таза пайда - условно-чистая прибыль 
шартты түрде тиянақталған кепілзат - условно-
фиксированный залог 

шартты түрде тұрақты шығыс - условно-постоянные 
расходы 

шартты ұзарту - продлевание договора 
шартты ұсыныс - условное предложение 
шартты үкім - приговор условный 
шартты үлестірім - распределение условное 
шартты шот - счет условный 
шартты шотқа ақша салу - внесение денег на 
условный счет 

шартты шоттар - условные счета 
шартты шығарылым - условный выпуск 
шартты іске асыру - реализация договора 
шартты, келісімді - договорный 
шарттық айыпақы, шарттық тұрақсыздық айыбы - 
неустойка договорная 

шарттық айыппұл - штраф договорный 
шарттық ақы - договорная плата 
шарттық аумақ - территория договорная 
шарттық баға, келісімді баға - цена договорная 
шарттық баға, уағдаласылған баға, келісімді баға - 
договорная цена 

шарттық байланыстар - связи договорные 
шарттық борыш - договорный долг 
шарттық депозит - договорный депозит 
шарттық жазба - договорная записка 
шарттық жалақы, келісімді жалақы - договорная 
заработная плата 

шарттық жауапкершілік - ответственность   
договорная 

шарттық жеңілдіктер - льготы договорные 
шарттық жеткізілім - поставки договорные 
шарттық жинақ ақша - сбережения договорные 
шарттық жұмыс - работа договорная 
шарттық жүйе - система договорная 
шарттық инжиниринг - инжиниринг договорный 
шарттық кезең - период договорный 
шарттық кепілгерлік - договорное поручительство 
шарттық кепілдік беру, шарттық кепілдендіру - 
договорное гарантирование 

шарттық қайта сақтандыру - перестрахование 
договорное 

шарттық құжат - документ договорный 
шарттық құқықтық қабілеттілік - правоспособность 
договорная 

шарттық құқықтық қатынастар - правоотношения 
договорные 

шарттық лицензия - лицензия договорная 
шарттық міндеттеме - договорное обязательство 
шарттық міндеттемелерден босату - освобождение от 
договорных обязательств 

шарттық міндеттемелерді орындау - выполнение 
договорных обязательств 

шарттық негіз - основа договорная 
шарттық негізде - на договорной основе, на договорных 
началах

шарттық пайыз - процент договорный 
шарттық пайыздық мөлшерлеме - договорная 
процентная ставка 
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шарттық пошта қызметтерін көрсету - договорные 
почтовые услуги

шарттық салым - договорный вклад 
шарттық сату - договорная продажа 
шарттық тариф - тариф договорный 
шарттық тарифтер туралы келісім - соглашение о 
договорных тарифах

шарттық тиімділік - выгода договорная 
шарттық трансферттік баға - договорная трансфертная 
цена 

шарттық хат - договорное письмо 
шарттылық - условность 
шарттың баға туралы тармағы - пункт договора о цене 
шарттың жауапкершіліктен босату туралы тармағы - 
пункт договора об освобождении от ответственности 

шарттың кепілдіктер туралы тармағы - пункт 
договора о гарантиях 

шарттың күшін жою - аннулирование договора, 
денонсировать договор

шарттың күшіне енуі - вступление договора в силу 
шарттың қолданылмайтындығы - недействительность 
договора 

шарттың қолданылу күшінің тоқтатылуы - 
прекращение действия договора 

шарттың қолданылу мерзімі - срок действия договора 
шарттың қолданылу мерзімінің өтуі - истечение срока 
действия договора 

шарттың мəн-жайлар туралы тармағы - пункт 
договора об обстоятельствах 

шарттың мəн-мағынасы; шарттың тақырыбы - 
предмет договора 

шарттың мерзімін ұзарту - пролонгация договора 
шарттың мерзімінен бұрын тоқтатылуы - досрочное 
прекращение договора 

шарттың міндетті талаптары - обязательные условия 
договора 

шарттың негізгі талаптары - основные условия 
договора 

шарттың орындалмауы - неисполнение договора 
шарттың орындалу мерзімі - срок исполнения договора 
шарттың орындалуы - исполнение договора 
шарттың орындалуын қамтамасыз ету - обеспечение 
договора 

шарттың пəрменділігі - действенность договора 
шарттың тармағы - пункт договора 
шарттың техникалық талаптары - технические 
условия договора 

шарттың тоқтатылуы - прекращение договора 
шарттың тұрақсыздық айыбы, шарттық айыпақы - 
договорная неустойка 

шарттың түпнұсқасы - оригинал договора 
шарттың түсіндірмесі, шартты түсіндіру - толкование 
договора 

шарттың үзілуі - разрыв договора 
шарттың шынайылығы - действительность договора 
шаруа қожалығы - хозяйство крестьянское 
шаруагерлік - хозяйственность 
шаруашылық, қожалық - хозяйство 

шаруашылық айналымы - хозяйственный оборот 
шаруашылық бақылауы - хозяйственный контроль 
шаруашылық басқармасы - управление хозяйственное 
шаруашылық бөлімі - отдел хозяйственный 
шаруашылық дербестік - хозяйственная 
самостоятельность 

шаруашылық есебі - учет хозяйственный 
шаруашылық есеп - хозяйственный расчет (хозрасчет) 
шаруашылық есеп кінəрат-талабы - хозрасчетная 
претензия 

шаруашылық есеп мекемелері - учреждения 
хозрасчетные 

шаруашылық есеп үлгісі - модель хозяйственного 
расчета 

шаруашылық есеп шарты - хозрасчетный договор 
шаруашылық есептегі кəсіпорын - предприятие 
хозрасчетное 

шаруашылық жағдайы - состояние хозяйственное 
шаруашылық жоспары - хозяйственный план 
шаруашылық жүйесінің тұрақтылығы - стабильность 
хозяйственной системы 

шаруашылық жүргізу нысандары - объекты 
хозяйствования

шаруашылық жүргізуші субъект - хозяйствующий 
субъект 

шаруашылық жүргізуші субъект қоры - фонд 
хозяйствующего субъекта 

шаруашылық жүргізуші субъектіні мəжбүрлі бөлісу - 
принудительное разделение хозяйствующих субъектов 

шаруашылық заңнамасы - законодательство 
хозяйственное 

шаруашылық қауымдастығы - хозяйственная 
ассоциация 

шаруашылық қоғамдардың жарғылық капиталынан 
акциялар сатып алу - приобретение акций в уставном 
капитале хозяйственных обществ 

шаруашылық құқығы - хозяйственное право 
шаруашылық құрал-жабдық шоты - счет 
хозяйственных средств 

шаруашылық қызмет - хозяйственная деятельность 
шаруашылық қызмет субъектісі - субъект 
хозяйственной деятельности 

шаруашылық қызметті басқару - управление 
хозяйственной деятельностью 

шаруашылық қылмыс - преступление хозяйственное 
шаруашылық мекемелер - учреждения хозяйственные 
шаруашылық меңгерушісі - завхоз
шаруашылық міндеттері - хозяйственные задачи 
шаруашылық нысаны - форма хозяйства 
шаруашылық органы - хозяйственный орган  

(хозорган) 
шаруашылық орталық - центр хозяйственный 
шаруашылық портфелі, шаруашылық қоржыны - 
хозяйственный портфель 

шаруашылық саясат - политика хозяйственная 
шаруашылық серіктестігіне (қоғамына) 
қатысушылардың құқықтары - права участников 
хозяйственного товарищества (общества) 
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шаруашылық серіктестік - хозяйственное 
товарищество 

шаруашылық статистикасы - статистика 
хозяйственная 

шаруашылық субъектісі - субъект хозяйственный 
шаруашылық табысы - хозяйственный доход 
шаруашылық тəуекелі - хозяйственный риск 
шаруашылық тетігі - хозяйственный механизм 
шаруашылық тиімділік - выгода хозяйственная 
шаруашылық топ - группа хозяйственная 
шаруашылық үдерістер шоты - счет хозяйственных 
процессов 

шаруашылық шарт - хозяйственный договор 
шаруашылық шығысы - расходы хозяйственные 
шаруашылықты басқару - управление хозяйством 
шаруашылықты басқару, шаруашылық басшылығы 

- хозяйственное руководство 
шаруашылықты жүргізу - хозяйствование 
шаруашылықты жүргізу құқығы - право 
хозяйственного ведения 

шаруашылықты орналастыру теориясы - теория 
размещения хозяйства 

шаруашылықты экономикалық реттеу - 
экономическое регулирование хозяйства 

шаруашылықтың күйреуі - хозяйственная разруха 
шарықтатылған баға - взвинченная цена 
шарықтау шегі - кульминация 
шарықтау шегіндегі баға - цена пиковая 
шатақ, оғаш, шытырман (уақиға) - казус 
шатасып кету (лағып кету) - зарапортоваться 
шатыраш кесте  - шахматная таблица 
шатыраш кестелі айналым тізімдемесі - шахматная 
оборотная ведомость 

шатыраш кестелі теңгерім - шахматный баланс 
шатысқан - запутанный 
шəкіл - шкала 
шəкілдеу - шкалирование 
шəкірттік несие - студенческая ссуда 
Швейцария франкі - франк швейцарский 
шебер, іскер - мастер
шеберлік, ісмерлік - мастерство
шеберхана - мастерская 
шегергенде, шегеріп тастағанда - за вычетом 
шегеру əдісі - метод вычета 
шегеру туралы ескертпе - оговорка о вычете 
шегерілетін франшиза - франшиза вычитаемая 
шегерілмейтін франшиза - франшиза невычитаемая 
шегерілуге тиісті - подлежащий вычету 
шегерім беру - давать скидку, предоставление скидки
шегерім жасау - делать скидку
шегерім мөлшері - размер скидки 
шегерім пайызы - процент скидки 
шегерім сомасына арналған чек - чек на сумму скидки 
шегерім талап ету - требование скидки 
шегерім туралы хабарлама - уведомление о списании 
шегерім шəкілі - шкала скидок 
шегерім, кеміту, жеңілдік; есепке алу, есепке жатқызу; 
сынақ - скидка 

шегерімге құқық - право на скидку 
шегерімдер жүйесі - система скидок 
шегерімді - со скидкой 
шегерімді баға - цена со скидкой 
шегерімді бағалы қағаздар - ценные бумаги со скидкой 
шегерімді бағалы қағаздар шығару - выпуск ценных 
бумаг со скидкой 

шегерімді есептеу - вычисление скидки 
шегерімді облигация - облигация со скидкой 
шегерімді пайдалану - пользование скидкой 
шегерімді ұстап қалу - вычитание скидки 
шегерімдік көтере сату - распродажа со скидкой 
шегеріммен сату - продавать со скидкой, продажа со 
скидкой

шегерімсіз қолма-қол ақшалай төлем - платеж 
наличными без скидки 

шегерімсіз төлем - платеж без вычетов 
шегерімсіз төлеу - плата без скидки 
шегінбелі кепілақша - отступной задаток 
шегінде - в пределах 
шегіне жеткенше - до отказа 
шегіну шарты, кеңшілікті шарт - договор уступки 
шегіну, шегініс - отступление
шегінім, кеңшілік, басқаға жол беру - уступление 
шегінім, қайтарым; кеңшілік - откат 
шедула, бөлектеме - шедула 
шедулалық табыс салығы, бөлектемелі табыс 
салығы - шедулярный подоходный налог 

шек - предел
шек белгілеу - установление предела 
шек қою белгісі - гриф ограничения
шекара заставасы - застава пограничная
шекара кедені - таможня пограничная 
шекаралық - пограничный
шекаралық ел - пограничная страна
шекаралық пошта округі - пограничный почтовый 
округ

шекараны межелеу - делимитация границ
шексіз, шектеусіз - неограниченный 
шектелген кредит - кредит ограниченный 
шектелген нарық - ограниченный рынок 
шектелген тəуекел, шектеулі қатер - риск 
ограниченный 

шектелмеген жауапкершілік - неограниченная 
ответственность 

шектелмеген индоссамент - индоссамент 
неограниченный 

шектелмеген ипотека - неограниченная ипотека 
шектелмеген кепілдік - неограниченная гарантия 
шектелмеген кредит - кредит неограниченный 
шектелмеген шоттар - неограниченные счета 
шектелмейтін салық міндеткерлігі - неограничимая 
налоговая повинность 

шектелмелі ұйым - организация ограничиваемая 
шектемелі заңнама - законодательство  
ограничительное 

шектемелі индоссамент - ограничительный 
индоссамент 
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шектемелі қайта сақтандыру - перестрахование 
эксцедентное 

шектемелі шарт - договор эксцедентный 
шектен тыс - сверх предела 
шектен тыс алып-сатарлық - чрезмерная спекуляция 
шектен тыс жинақ ақша - чрезмерное сбережение, 
сверхсбережения

шектен тыс жоғары баға - чрезмерно высокая цена 
шектен тыс жоғары бағам - чрезмерно высокий курс 
шектен тыс жоғары пайыз - чрезмерно высокий 
процент 

шектен тыс жоғары үстеме шығыс - чрезмерно 
высокие накладные расходы 

шектен тыс жүктеме - нагрузка чрезмерная 
шектен тыс капиталдандырылған - чрезмерно 
капитализированный 

шектен тыс кеңейту - сверхрасширение 
шектен тыс қалдық, лимиттен тыс қалдық - 
сверхлимитные остатки

шектен тыс қаржыландыру - чрезмерное 
финансирование 

шектен тыс қорлану - накопление чрезмерное 
шектен тыс несиелендіру - чрезмерное кредитование 
шектен тыс салық салу - налогообложение чрезмерное 
шектен тыс сату - чрезмерная продажа 
шектен тыс сатып алу - чрезмерная покупка 
шектен тыс сауда - чрезмерная торговля 
шектен тыс сауда белсенділігі - чрезмерная торговая 
активность 

шектен тыс тəуекелдікті қабылдау - принятие 
чрезмерного риска 

шектен тыс тұтыну - сверхпотребление
шектен шығу, асыру; артығы, арту, асып түсу - 
превышение, выход за пределы

шектес, іргелес - сопредельныи
шектеу - ограничивать 
шектеу енгізу - введение ограничения 
шектеу күні - дата ограничительная
шектеу қойылған күн - ограничительная дата 
шектеу қою - накладывание ограничения 
шектеу мерзімі - дата запретная
шектеу орнату - установление ограничения 
шектеу саясаты - политика ограничений 
шектеу шаралары - меры ограничительные 
шектеу шараларын енгізу - введение ограничительных 
мер, ввод ограничительных мер

шектеу, шек қою - ограничение
шектеуден босату - освобождение от ограничений 
шектеудің бəсеңдеуі - ослабление ограничения 
шектеулер жүйесі - система ограничений 
шектеулерден азат нарық - рынок, свободный от 
ограничений 

шектеулерді қатайту - ужесточение ограничений 
шектеулі - ограниченный 
шектеулі айналымдылық - обратимость ограниченная 
шектеулі айналымдылық облигациясы - облигация 
ограниченной обращаемости 

шектеулі айналыс - обращение ограниченное 

шектеулі айырбасталатын валюталар - ограниченно 
конвертируемые валюты 

шектеулі айырбасталымдылық - ограниченная 
конвертируемость 

шектеулі активтер - ограниченные активы 
шектеулі акционерлеу - ограниченное акционирование 
шектеулі акциялар - ограниченные акции 
шектеулі аудиторлық есептеме - аудиторский отчет с 
ограничением

шектеулі əріптестік (серіктестік) - ограниченное 
партнерство 

шектеулі баға - ограниченная цена 
шектеулі бөлу құқығы - ограниченное право 
распределения 

шектеулі жарияланым - публикация ограниченная 
шектеулі жауапкершілік - ограниченная 
ответственность 

шектеулі заңды төлем құралдары - ограниченное 
законное платежное средство 

шектеулі индоссамент - индоссамент ограниченный 
шектеулі индоссамент - ограниченный индоссамент 
шектеулі кепілдік - ограниченная гарантия 
шектеулі кредит - ограниченный кредит 
шектеулі кредит саясаты - политика ограничения 
кредита 

шектеулі қаражат - ограниченные средства 
шектеулі лицензия - лицензия ограниченная 
шектеулі мерзім - срок ограниченный 
шектеулі мерзімге сақтандыру - страхование на 
ограниченный срок 

шектеулі мөлшерде - в ограниченном количестве 
шектеулі нарық - рынок ограниченный 
шектеулі өтімділік - ликвидность ограниченная 
шектеулі салық міндеткерлігі - ограниченная 
налоговая повинность 

шектеулі сауда-саттық - ограниченные торги 
шектеулі серіктестік - товарищество ограниченное 
шектеулі тапсырма - ограниченное поручение 
шектеулі тұтыну - потребление ограниченное 
шектеулі түрде пайдаланылатын чек - чек 
ограниченного пользования 

шектеулі чек - ограниченный чек 
шектеулі шот - ограниченный счет 
шектеулі іріктеме бақылау - ограниченный 
выборочный контроль 

шектеусіз жаңартылатын кредит - неограниченно 
возобновляемый кредит 

шектеусіз құқықтар - права неограниченные 
шектеусіз мүмкіндік - возможность неограниченная 
шектеусіз өкілеттік - полномочие неограниченное 
шектеуші индоссамент - индоссамент ограничительный 
шектеушілік практикасы - практика ограничительная 
шектеушілік шарттар - рестриктивные условия 
шектеуі пайдалану лицензиясы - лицензия 
ограниченного пользования 

шекті аккредитив - предельный аккредитив 
шекті баға - предельная цена 
шекті баға белгілеу - ценообразование предельное 
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шекті деңгей - уровень предельный 
шекті деңгейде сату - продажа на предельном уровне 
шекті залал - предельные убытки 
шекті қате - ошибка предельная 
шекті құн - стоимость предельная 
шекті құн, құнның шегі - предельная стоимость 
шекті мөлшер - размер предельный 
шекті мөлшерлеме - ставка предельная 
шекті норма - норма предельная 
шекті өзіндік құн - предельная себестоимость 
шекті өнімділік теориясы - теория предельной 
производительности 

шекті пайдалылық - предельная полезность 
шекті пайдалылық теориясы - теория предельной 
полезности 

шекті сақтандыру сомасы - предельная страховая сумма 
шекті салық мөлшерлемесі - предельная налоговая 
ставка 

шекті сан - предельная численность 
шекті сома - предельная сумма 
шекті табыс, тұтыну табалдырығынан аспайтын 
табыс, төменгі шекті табыс, тұтынудың төменгі 
шегінен аспайтын табыс - пороговой доход, 
предельный доход

шекті тиімділік - предельная эффективность 
шекті төмен баға - предельно низкая цена 
шекті уақыт - предельное время 
шекті үлес - предельная доля 
шекті шама - предельная величина 
шекті шарттар - условия предельные 
шекті шығын - затраты предельные, предельные 
издержки

шекті шығынның негізінде баға белгілеу - 
установление цен на основе предельных издержек 

шекті шығыс - предельные расходы 
шекті ықтималдық - вероятность предельная 
шектік талдау - предельный анализ 
шекілген, шекіме - отчеканенный 
шекіме - чеканка 
шекімеші - чеканщик 
шен - чин
шенге (лауазымға) бас ұру - чинопочитание 
шенеунік - чиновник 
шеңберден шығу - выход за рамки 
шеп, меже - рубеж
шеру - процессия
“шет аймақтық экономика” теориясы - теория 

“периферийной экономики” 
шет валюталық теңге (шетел валютасымен 
есептелген теңге) - тенге инвалютный 

шет елге аударма - переводы за границу 
шет елдермен сауда операциялары - торговые 
операции с зарубежными странами 

шет мемлекеттерге экономикалық көмек - 
экономическая помощь иностранным государствам 

шет мемлекеттерге экономикалық көмек көрсету 
- оказание экономической помощи иностранным 
государствам 

шет мемлекеттердің меншігі - собственность 
иностранных государств 

шетел - страна зарубежная, зарубежье
шетел азаматтарының меншігі - собственность 
иностранных граждан 

шетел активтерінің қалдықтық құны - остаточная 
стоимость зарубежных активов 

шетел бағалы қағаздарын сату секциясы - секция 
продажи иностранных ценных бумаг 

шетел банкінің филиалы - филиал иностранного банка 
шетел валютасы - иностранная валюта, инвалюта 
шетел валютасы бағамының өзгеруін реттеу - 
регулирование изменения курса иностранной валюты 

шетел валютасы түріндегі ағымдағы шоттар - 
текущие счета в иностранной валюте 

шетел валютасы түріндегі активтер - активы в 
иностранной валюте 

шетел валютасы түріндегі аударым - перевод в 
иностранной валюте 

шетел валютасы түріндегі залал - убытки в 
иностранной валюте 

шетел валютасы түріндегі қалдықтық құн - 
остаточная стоимость активов в иностранной валюте 

шетел валютасы түріндегі қарыз - заем в иностранной 
валюте 

шетел валютасы түріндегі мəмілелер - сделки в 
иностранной валюте 

шетел валютасы түріндегі облигация - облигация в 
иностранной валюте 

шетел валютасы түріндегі пайда - прибыль в ино-
странной валюте 

шетел валютасы түріндегі салымды ұлттық 
валютаға аудару - перевод вложений в иностранной 
валюте в национальную валюту 

шетел валютасы түріндегі сыртқы берешек - внешняя 
задолженность в иностранной валюте 

шетел валютасы түріндегі төлем - платежи в 
иностранной валюте 

шетел валютасы түріндегі чек - чек в иностранной 
валюте 

шетел валютасы түріндегі шот - счет в иностранной 
валюте 

шетел валютасы түріндегі шығын - затраты в 
иностранной валюте 

шетел валютасы түсетін көз - источник поступления 
иностранной валюты 

шетел валютасымен алып-сатарлық - спекуляция 
иностранной валютой 

шетел валютасымен есептелген пайда мен залал - 
прибыль и убыток в иностранной валюте 

шетел валютасымен жасалатын мəміле - сделка в 
иностранной валюте 

шетел валютасымен жасалатын операциялар - 
операции с иностранной валютой 

шетел валютасымен жасалған мəміле - сделка с 
иностранной валютой 

шетел валютасымен жүргізілетін операциялар - 
операции в иностранной валюте 
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шетел валютасымен қамтамасыз ету - обеспечивать 
иностранной валютой 

шетел валютасымен салынатын салым ақша - вклад 
в иностранной валюте 

шетел валютасымен сауда жасау - торговля 
иностранной валютой 

шетел валютасымен төлеу - платеж в иностранной 
валюте 

шетел валютасымен тұлғаланған бағалы қағаздар - 
ценные бумаги в иностранной валюте 

шетел валютасын айырбастау - конвертирование 
иностранной валюты, обмен иностранной валюты

шетел валютасын айырбастау операциялары - 
обменные операции иностранной валюты 

шетел валютасын айырбастау орынжайы - пункт 
обмена иностранной валюты 

шетел валютасын айырбастаудың қатаң ережесі - 
строгие правила обмена иностранной валюты 

шетел валютасын аудару - перевод иностранной 
валюты 

шетел валютасын əкету - вывоз иностранной валюты 
шетел валютасын бөлу - распределение иностранной 
валюты 

шетел валютасын қайта бағалау - переоценка 
инвалюты 

шетел валютасын сату - продажа иностранной валюты 
шетел валютасын сатушы - продавец иностранной 
валюты 

шетел валютасына салынатын салық - налог на 
иностранную валюту 

шетел валютасына тыйым салу - эмбарго на   
инвалюту 

шетел валютасына шаққандағы табыс - доход в 
иностранной валюте 

шетел валютасындағы тратта - тратта в иностранной 
валюте 

шетел валютасының ағылып келуі - приток 
иностранной валюты 

шетел валютасының бағамы - курс иностранной 
валюты 

шетел валютасының бағамын белгілеу - котировка 
курса иностранной валюты 

шетел валютасының бағамына ықпал ету - оказывать 
влияние на курс иностранной валюты 

шетел валютасының есебі - учет иностранной валюты 
шетел валютасының жылыстауы - утечка 
иностранной валюты 

шетел валютасының кассасы - касса иностранной 
валюты 

шетел валютасының кері ағылуы - обратный приток 
иностранной валюты 

шетел валютасының қоры - запас иностранной валюты 
шетел валютасының орнын ауыстыру - перемещение 
иностранной валюты 

шетел валютасының ортақ қоры - общий фонд 
иностранной валюты 

шетел валютасының сақтық қоры - резерв 
иностранной валюты 

шетел валютасының трансляциясы - трансляция 
иностранной валюты 

шетел валютасының түсуі - поступление иностранной 
валюты 

шетел векселі - иностранный вексель 
шетел девиздерімен сауда жасаушы - торговец 
иностранными девизами 

шетел инвестицияларының қоржыны - портфель 
иностранных инвестиций 

шетел инвестициясы - иностранные инвестиции 
шетел капиталдарының ағыны - поток иностранных 
капиталов 

шетел капиталы - иностранный капитал 
шетел капиталының ағылып келуі - приток 
иностранного капитала 

шетел несиесі, шетелдік несие - иностранный кредит 
шетел тауары, шетелдік тауар - товар иностранный 
шетел, сырт ел - иностранный 
шетелге аударым - перевод за границу 
шетелге жіберілген ақша аударымына салынатын 
салық - налог на денежные переводы за границу 

шетелге қарыз, шетелдік қарыз - заем иностранный 
шетелде ағымдағы пошта шотын ашу куəлігі - 
свидетельство открытия текущего почтового счета за 
границей

шетелде алынған қаржы кредиті - финансовый кредит, 
полученный за рубежом 

шетелде инвестицияны жүзеге асыру - осуществлять 
инвестиции за рубежом 

шетелде өткізу - сбыт за границей 
шетелде сақтандыру - страхование за рубежом 
шетелде шығарылған тауарлар - товары иностранного 
происхождения 

шетелдегі айырбастау орындары - места обмена за 
границей (МО ЗГР)

шетелдегі жекеше қарыз - частный заем за рубежом 
шетелдегі корреспондент-банктегі шот - счет в банке-
корреспонденте за рубежом 

шетелдегі қоржындық инвестициялар - портфельные 
инвестиции за рубежом 

шетелдегі өкілдік - представительство за границей 
шетелдегі сақтық қор активтері - резервные активы за 
границей 

шетелдегі төлем - платеж за границу 
шетелден аударым - перевод из-за границы 
шетелден келетін жəрдемқаржы - субсидия из-за 
границы 

шетелден төленген төлем - платеж из заграницы 
шетелдік - заграничный 
шетелдік - иностранец
шетелдік абонентпен телефон арқылы сөйлесу - 
телефонный разговор с зарубежным абонентом 

шетелдік активтер - иностранные активы 
шетелдік активтердің таза құны - чистая стоимость 
зарубежных активов 

шетелдік акцияларға арналған сақтау орны - 
хранилище для зарубежных акций 

шетелдік ақша - иностранные деньги 
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шетелдік аударма вексель - иностранный переводный 
вексель 

шетелдік бағалы қағаздар - иностранные ценные 
бумаги 

шетелдік банк - иностранный банк 
шетелдік валюта нарығы - рынок иностранных валют 
шетелдік валюта түріндегі депозит - депозит в 
иностранной валюте 

шетелдік валюта түріндегі құн - стоимость в 
иностранной валюте 

шетелдік валютаға үстеме - лаж на инвалюту 
шетелдік валютадан түскен пайда - прибыль от 
иностранной валюты 

шетелдік валютамен есеп айырысу - расчет в 
иностранной валюте 

шетелдік валютаның жетіспеушілігі - недостаток 
иностранной валюты 

шетелдік валютаның шығысы - расход иностранной 
валюты 

шетелдік ғұрып - обычай иностранный 
шетелдік дебитор - иностранный дебитор 
шетелдік депозиттер - иностранные депозиты 
шетелдік жарияланым - публикация зарубежная 
шетелдік жеке тұлғаларға салық салу - 
налогообложение иностранных физических лиц 

шетелдік жеткізуші - поставщик иностранный 
шетелдік заңдар - законы иностранные 
шетелдік заңды тұлғаларға салық салу - 
налогообложение иностранных юридических лиц 

шетелдік заңи хұкім, шетелдік хұкімет - юрисдикция 
иностранная 

шетелдік инвестиция - инвестиции иностранные 
шетелдік инвестициялар жөніндегі ұлттық 
агенттік - национальное агентство по иностранным  
инвестициям 

шетелдік инвестициялар туралы келісім - соглашение 
об иностранных инвестициях 

шетелдік инвестициялар шоты - счет иностранных 
инвестиций 

шетелдік инвестицияларға қойылатын талаптар - 
требования к иностранным инвестициям 

шетелдік инвестициялардан түскен табыс - доход от 
иностранных инвестиций 

шетелдік инвестицияларды тарту - привлечение 
иностранных инвестиций 

шетелдік инвестицияларды ынталандыру - 
стимулирование зарубежных инвестиций 

шетелдік инвестициялардың ағылып келуі - приток 
иностранных инвестиций 

шетелдік инвестор - иностранный инвестор 
шетелдік инкассация - иностранная инкассация 
шетелдік кадағалаушы - наблюдатель иностранный 
шетелдік капитал - капитал иностранный 
шетелдік капиталды тарту - привлечение иностранного 
капитала 

шетелдік кəсіпорын - предприятие иностранное 
шетелдік келермен - посетитель зарубежный 
шетелдік контрагент - иностранный контрагент 

шетелдік корпорация - корпорация иностранная 
шетелдік корреспондент - иностранный корреспондент 
шетелдік көмек - помощь иностранная 
шетелдік кредит - зарубежный кредит, иностранный 
кредит 

шетелдік күрделі жұмсалымның қайта оралуы - 
репатриация иностранных капиталовложений 

шетелдік күрделі қаржы жұмсалымы - 
капиталовложения иностранные 

шетелдік кіріс көзінен алынатын табыс - доход из 
зарубежного источника 

шетелдік қаржы активтері - иностранные финансовые 
активы 

шетелдік қарыз - зарубежный заем, иностранный заем
шетелдік қарыз беру - предоставление иностранного 
займа 

шетелдік қор биржасы - иностранная фондовая биржа 
шетелдік қорлар - иностранные фонды 
шетелдік маман - специалист иностранный 
шетелдік мəміле - зарубежная сделка 
шетелдік меншік - собственность иностранная 
шетелдік монет - монета иностранная 
шетелдік міндеттемелер - иностранные обязательства 
шетелдік нарық - зарубежный рынок 
шетелдік несиегер - иностранный кредитор 
шетелдік облигация - заграничная облигация, 
зарубежная облигация, иностранная облигация

шетелдік операциялар шоты - счет заграничных 
операций 

шетелдік өкіл - представитель зарубежный 
(иностранный) 

шетелдік өкілдік - представительство иностранное 
шетелдік өтінішкер - заявитель иностранный 
шетелдік паспорт - заграничный паспорт 
шетелдік пассивтер - иностранные пассивы 
шетелдік растама - авизо иностранное 
шетелдік резидент - иностранный резидент 
шетелдік сақтандырушылар - иностранные 
страховщики 

шетелдік сатып алушы - покупатель зарубежный, 
покупатель иностранный

шетелдік сектор - иностранный сектор 
шетелдік серіктес - партнер зарубежный 
шетелдік субъектілерге салық салу - налогообложение 
иностранных субъектов 

шетелдік тауарлар - товары иностранные 
шетелдік төлем қаражаты - иностранные платежные 
средства 

шетелдік төлем құралдары - иностранные платежные 
инструменты 

шетелдік тратта - иностранная тратта 
шетелдік тұлға - лицо иностранное 
шетелдік тұлғаларға кеден жеңілдіктері - таможенные 
льготы иностранным лицам 

шетелдік тікелей инвестициялар - иностранные 
прямые инвестиции 

шетелдік тікелей күрделі қаржы жұмсалымы - 
прямые иностранные капиталовложения 
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шетелдік ұйымдардардың акцияларын сатып алу - 
приобретение акций иностранных организаций 

шетелдік филиал - зарубежный филиал 
шетелдік фирма - фирма заграничная, фирма 
иностранная

шетелдік чек - иностранный чек 
шетелдік шот - иностранный счет 
шетелдіктердің салым ақшасы - вклад иностранцев 
шетелдің ақша бірлігі - иностранная денежная единица 
шеттету, кетіру - отстранение 
шетін мəселе - деликатный вопрос 
шеф, бастық, медеткер, қамқоршы - шеф 
шешен - оратор
шешендік, тілмарлық - красноречие 
шешуге ұсыну - представление на решение 
шешуші атқарым - функция решающая 
шешуші дауыс - решающий голос 
шешуші рөл - решающая роль 
шешуші сəт - финал
шешуші фактор - фактор решающий 
шешім еркіндігі - свобода решения 
шешім қабылдау - принятие решения 
шешім қабылдау теориясы - теория принятия решения 
шешім табу үлгісі - модель нахождения решения 
шешім ұсыну - предложение решения 
шешім үшін негіздеме - основание для решения 
шешім шығару - вынесение решения 
шешім, ұйғарым - решение; вердикт
шешімге бағыну - подчинение решению 
шешімге дау айту - оспаривание решения 
шешімге қарсы наразылық - протест против решения 
шешімге қарсы наразылық білдіру - протестование 
против решения 

шешімдер кестесі - таблица решений 
шешімдер қабылдау үдерісі - процесс принятия 
решений 

шешімдер қабылдау үлгісі - модель принятия решений 
шешімдерді тықпалап өткізу тактикасы - тактика 
проталкивания решений 

шешімдердің көптігі - множество решений 
шешімді қайта қарау - пересмотр решения 
шешімді қайта қарау туралы өтініш - ходатайство о 
пересмотре решения 

шешімді негіздеу - обоснование решения 
шешімді орындамау - невыполнение решения 
шешімді орындау - выполнение решения, приведение 
решения в исполнение 

шешімді растау - подтверждение решения 
шешімнің күшін жою - отмена решения 
шешімнің орындалуын тоқтата тұру - 
приостановление исполнения решения 

шешімнің өзгеруі - изменение решения 
шешімнің өзегі - древо решения
шешімін болжау - ожидание решения 
шиеленіскен мəселе - запутанный вопрос 
шиеленісті бəсеке - острая конкуренция 
шиеленісті қаржы жағдайы - напряженное финансовое 
положение 

шикізат - сырье
шикізат жəне материалдар - сырье и материалы 
шикізат нарығы - рынок сырья (сырьевой) 
шикізат ресурстары - ресурсы сырьевые 
шикізат тауарларының нарығы - рынок сырьевых 
товаров 

шикізат экспорты - экспорт сырья 
шикізатты дер кезінде жеткізіп тұрушылық - 
своевременная поставка сырья

шикізаттық ел - страна сырьевая 
шимай жазу, шимайжазба, қарадай жазба; жобажазба 

- черновик
шипажай - здравница
шифрланған - шифрованный 
шифрлау, мұқамдау - шифрование / шифровка
шифрлаушы, мұқамдаушы - шифровальщик
шифрланған телеграмма, мұқамдалған телеграмма - 
шифрованная телеграмма 

шиыршық қағаз - свиток
шкаф - шкаф 
шмуцтитул, қосымша пердебет - шмуцтитул
шоғырланбалы акциялар - кумулятивные акции 
шоғырланбалы бағалы қағаздар - кумулятивные 
ценные бумаги 

шоғырланбалы дивиденд - кумулятивный дивиденд 
шоғырландырма теңгерім - консолидированный  
баланс 

шоғырландыру стратегиясы - стратегия 
консолидирования 

шоғырландыру шоты - счет концентрации 
шоғырландыру, шоғырлану - концентрация
шоғырландырушы кредит - кредит консолидирующий 
шоғырландырылған бюджет - консолидированный 
бюджет 

шоғырландырылған есеп-қисап - отчетность 
консолидированная 

шоғырландырылған есептеме - отчет 
консолидированный 

шоғырландырылған есептен шығару - 
аккумулированные списания 

шоғырландырылған кепілхат - консолидированная 
закладная 

шоғырландырылған кредит - консолидированный 
кредит 

шоғырландырылған қаржы теңгерімі - 
консолидированный финансовый баланс 

шоғырландырылған қарыз - консолидированный заем 
шоғырландырылған қор, шоғырландырылма қор - 
фонд консолидированный 

шоғырландырылған қордың құрамы - содержание 
консолидированного фонда 

шоғырландырылған өтелмеген шығын - 
аккумулированные непогашенные затраты 

шоғырландырылған рента - рента консолидированная 
шоғырландырылған табыс қоры, 
шоғырландырылма табыс қоры - фонд 
консолидированных доходов 

шоғырландырылма шот - счет консолидированный 
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шоғырландырылмаған борыш - долг 
неконсолидированный 

шоғырландырылмайтын - некумулятивный 
шоғырландырылмайтын акциялар - некумулятивные 
акции 

шоғырландырылмайтын артықшылықты акциялар 
- некумулятивные привилегированные акции 

шоғырландырылмайтын дивиденд - некумулятивный 
дивиденд 

шоғырландырылмалы артықшылықты акциялар - 
кумулятивные привилегированные акции 

шоғырлану үдерісі - процесс кумулятивный 
шолу - обзор, обозрение
шолушы - обозреватель 
шоп - шоп 
шорт (бағаны төмендету есебімен сатылған 
келісімшарт) - шорт 

шорттық / қысқа өтем - шортное / короткое покрытие 
шорттық мəжбүрлеу - шортное принуждение 
шорттық хеджерлеу - шортное хеджирование 
шот, есеп, есепшот, шотесеп - счет 
шот ақшасы, есеп ақша, есептік ақша - счетные 
деньги 

шот ашу - открытие счета, открыть счет
шот ашу формуляры - формуляр открытия счета 
шот ашуға берілген өтініш - заявление на открытие 
счета 

шот əкімгері - администратор счета 
шот бланкі - бланк счета 
шот бойынша - по счету 
шот бойынша айналым - оборот по счету 
шот бойынша берешек - задолженность по счету 
шот бойынша берешектің орнын толтыру - покрытие 
задолженности по счету 

шот бойынша есеп айырысу - расплата по счету 
шот бойынша жекелеген жазбалар - отдельные записи 
по счету 

шот бойынша қалдық - остаток по счету 
шот бойынша қалдықты төлеу - уплата остатка по 
счету 

шот бойынша қаражат айналымы - оборот средств по 
счету 

шот бойынша қосымша өткізбе - дополнительная 
проводка по счету 

шот бойынша өткізбе - проводка по счету 
шот бойынша пайыздар - проценты по счету 
шот бойынша сальдоны реттеу - урегулирование 
сальдо по счету 

шот бойынша төлем - платеж по счету 
шот бойынша төлемді талап ету - требование платежа 
по счету 

шот бойынша төлемеу - неуплата по счету 
шот бойынша төлеп құтылу - расплачиваться по счету 
шот бойынша төлеу - плата по счету, платить по счету, 
расплатиться по счету

шот бойынша үзінді көшірме - выписка по счету 
шот валютасы - валюта счета 
шот дебеті - дебет счета 

шот дебеті бойынша түзетім - корректировка по дебету 
счета 

шот жүргізудің дұрыстығын тексеру - проверять 
правильность ведения счета 

шот конверсиясы - конверсия счета 
шот кредиті бойынша түзетім - корректировка по 
кредиту счета 

шот кредитіне есепке алу - зачисление в кредит счета 
шот кредитіне жазу - запись в кредит счета 
шот күні - дата счета 
шот кітаптары - счетные книги 
шот қалдығы - сальдо счета 
шот нөмірі - номер счета 
шот операциясы - операция счетная 
шот өлшемі, шот бірлігі - единица счета 
шот санаты - категория счета 
шот сомасы - сумма счета 
шот теңгерімі - баланс счета 
шот ұсыну - выставление счета, выставить счет
шот формуласы - формула счетная 
шот шифрі, шот мұқамы - шифр счета 
шот-контр (теңгеруші шот) - счет-контр 
шотқа ақша салу - внесение денег на счет 
шотқа аудару - перевод на счет, перечисление на счет
шотқа аударып төлеу - платить переводом на счет 
шотқа енгізу - занесение на счет 
шотқа есепке алу - зачисление на счет 
шотқа есептеу жолымен төлеу - платить путем 
зачисления на счет 

шотқа жазу - занести на счет, записывать на счет, запись 
на счет, запись по счету

шотқа жарна төлеу - произведение взноса на счет 
шотқа жатқызу - отнести на счет
шотқа жіберетін төлем - платеж на счет 
шотқа көшіру - переносить на счет 
шотқа қол жеткізу - доступ к счету 
шотқа қол қою - счет подписать 
шотқа қол қою құқығы, шот бойынша қол қою 
құқығы - право подписи по счету 

шотқа ризалық, шоттық құптау - акцепт счета 
шотқа тексеріс жүргізу - проводить ревизию счета 
шотқа түзету - корректировка счета 
шотқа түсу (түсім) - поступления на счет 
шотта жеткілікті қаражат жоқ - нет достаточных 
средств на счете 

шоттағы ақырғы қалдық - конечное сальдо на счете 
шоттағы бап - статья в счете 
шоттағы ең аз қалдықты талап ету - требование 
минимального остатка на счете 

шоттағы жазба - запись на счете 
шоттағы қалдық - остаток на счете 
шоттағы қалдық туралы хабарлама - извещение об 
остатке на счете 

шоттағы қалдықтың асып түсуі - превышение остатка 
на счете 

шоттағы қаражат қалдығы - остаток средств на счете 
шоттағы қаражат қалдығын реттеу - регулирование 
остатка средств на счете 
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шоттағы қаражаттың ең аз қалдығы - минимальный 
остаток средств на счете 

шоттағы қаражаттың жеткіліксіздігі (чектегі жазу) - 
недостаток средств на счете 

шоттағы орташа қалдық (кезеңдегі) - средний остаток 
на счете (за период) 

шоттағы өзгертуге түзету енгізу - поправка на 
изменение в счете 

шоттағы сома - сумма на счете 
шоттан ақша алу - снятие денег со счета, снимать 
деньги со счета

шоттан ақша алу кезіндегі шекті сома - предельная 
сумма при снятии денег со счета 

шоттан ақша алу туралы бұйрық - приказ о снятии 
денег со счета 

шоттан ақшаны алу туралы хабарлама - уведомление 
о снятии денег со счета 

шоттан ақшаны шектен тыс алу - чрезмерное снятие 
денег со счета 

шоттан алу - брать со счета, снимать со счета
шоттан аудару - перечисление со счета 
шоттан аударым - перевод со счета 
шоттан көшірім - выписка из счета, выписка со счета
шоттан өндіріп алу - взыскивание со счетов 
шоттан шегерім - скидка со счета 
шоттан шығару, шоттан алу - списание со счета, 
списать со счета, снятие со счета

шоттар бойынша банк өткізбелерін жүзеге асыру - 
осуществление банковских проводок по счетам 

шоттар бойынша төленбеген сома - неуплаченные 
суммы по счетам 

шоттар жоспары - план счетов 
шоттар жүйесі - система счетов 
шоттар көшірімі бөлімі - отдел выписки счетов 
шоттар кітабы - книга счетов (книга счетная) 
шоттар мен хабарламаларды жеткізу - доставка счетов 
и извещений 

шоттар негізіндегі төлемақы - оплата на основе счетов 
шоттар тəсімі - схема счетов 
шоттар ұсынудың дүркінділігі - периодичность 
выставления счетов 

шоттарға тексеріс жүргізу - проведение ревизии счетов 
шоттарға тыйым салу - замораживание счетов 
шоттарда ақшалай қаражаттың жоқтығы - отсутствие 
денежных средств на счетах 

шоттардағы жұмыс қалдықтары - рабочие остатки на 
счетах 

шоттардағы қаражаттың айналымы - оборот средств 
на счетах 

шоттарды … арқылы төлеу - оплата счетов 
посредством …

шоттарды бақылау - контроль счетов 
шоттарды бұғаттау, шоттарды оқшаулау - 
блокирование счетов

шоттарды бұрмалау - фальсификация счетов
шоттарды біріктіру - объединять счета 
шоттарды дұрыс деп тану - признание счетов 
правильными 

шоттарды есепке жатқызу жолымен төлеу - оплата 
счетов путем зачета

шоттарды жүргізу үшін төлемақы - плата за ведение 
счетов 

шоттарды келісу - согласование счетов 
шоттарды нөмірлеу - нумерация счетов 
шоттарды өңдеу - обработка счетов 
шоттарды өтемақы жолымен төлеу - оплата счетов 
путем компенсации

шоттарды реттеу - урегулирование счетов 
шоттарды реттеу бойынша төлем - платеж по 
урегулированию расчетов 

шоттарды тексеру - проверка счетов, ревизия счетов
шоттарды телефон арқылы төлеу - оплата счетов по 
телефону, телефонная оплата счетов

шоттарды теңгерімдеу - балансирование счетов, 
сбалансирование счетов

шоттарды толық оқшаулау - полное блокирование 
счетов 

шоттарды топтастыру - консолидация счетов 
шоттарды тікелей төлеу - прямая оплата счетов
шоттарды уақтылы өтелу тұрғысынан сыныптау 

- классификация счетов с позиции своевременности 
погашения 

шоттардың бас жоспары - генеральный план счетов 
шоттардың бірыңғай жоспары - единый план счетов 
шоттардың жұмыс жоспары - рабочий план счетов 
шоттардың корреспонденциясы, шоттардың 
сəйкестендірмесі‚ шоттардың байланыстырылуы - 
корреспонденция счетов 

шоттардың қалдығын қысқарту жөніндегі талап - 
требование по сокращению сальдо счетов 

шоттардың қорытындысы - заключение счетов 
шоттардың серпінін жəне шоттардағы қалдықтарды 
көрсететін есептеме - отчет, показывающий динамику 
счетов и остатки на счетах 

шоттардың тізбесі - перечень счетов 
шоттармен айла-шарғы жасау - манипулировать 
счетами 

шоттармен жасалатын айла-шарғы - махинация со 
счетами 

шот-төлем талабы - счет-платежное требование 
шот-төлем тапсырмасы - счет-платежное поручение 
шотты (шоттарды) жүргізу - ведение счета (счетов) 
шотты … арқылы төлеу - оплата счета путем ...
шотты … жолымен өтеу - компенсация счета путем ...
шотты аудару - перевод счета 
шотты ашу үшін төленетін алым - сбор за открытие 
счета 

шотты бекіту - утверждение счета 
шотты бөлшектеу - дробление счета 
шотты дебеттеу - дебетовать счет 
шотты жабу, шоттың жабылуы - закрывать счет, 
закрытие счета

шотты жазып берудің орнына жүретін төлем - платеж 
против выписки счета 

шотты жою - ликвидирование счета 
шотты жүргізу - вести счет
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шотты зерделеу - изучать счет 
шотты инкассолау - инкассирование счета 
шотты корреспонденттік қатынастар, шотпен 
корреспонденттік қатынастар - корреспондентские 
отношения со счетом 

шотты куəландыру - удостоверение счета 
шотты қайта толтыру - переоформление счета 
шотты қайталап тексеру - повторно проверять счет 
шотты қалпына келтіру - восстановление счета
шотты қамтамасыз ету - обеспечение счета 
шотты қолдан жасау - подделка счета 
шотты қолма-қол ақшалай төлеу - оплачивать счет 
наличными 

шотты құқық бойынша бекіту - утвердить счет по 
праву

шотты несиелендіру - кредитование счета 
шотты оқшауландырудан шығару - разблокирование 
счета 

шотты оқшаулау - замораживать счет 
шотты өтеу - погашение счета 
шотты ресімдеу - оформление счета 
шотты сальдолау - сальдирование счета 
шотты табыстау - передача счета 
шотты тазарту - очистка счета 
шотты талдау - анализ счета 
шотты тегін жүргізу - бесплатное ведение счета 
шотты толықтыру - пополнять счет 
шотты төлемге ұсыну - предъявление счета к оплате 
шотты төлеу - оплата счета, оплачивать счет
шотты төлеу шарттары - условия оплаты счета 
шотты тұтқындау, шотқа тыйым салу - арест счета 
шотты түзету - исправление счета 
шотты ұсыну - предъявление счета 
шотты шектемелеу - блокировать счет 
шотты ішінара оқшаулау - частичное блокирование 
счетов 

шоттың ақша бірлігі - денежная единица счета 
шоттың алуан түрлілігі - разновидность счета 
шоттың атауы - название счета 
шоттың дебеттік жағы - дебетовая сторона счета 
шоттың дебеттік қорытындысы - дебетовый итог счета 
шоттың дебетіне жазу - запись в дебет счета 
шоттың дебетіне жатқызу - отнести в дебет счета, 
относить на дебет счета

шоттың жағдайы туралы анықтама - справка о 
состоянии счета 

шоттың жай-күйі - состояние счета 
шоттың жай-күйі туралы есептеме - отчет о состоянии 
счета 

шоттың иесі - владелец счета 
шоттың кредитіне жазу - записывать на кредит счета 
шоттың күшін жою - аннулирование счета 
шоттың қалдығы - остаток счета 
шоттың қорытындысын шығару - подвести счет 
шоттың өтемі - покрытие счета 
шоттың төленбеуі - неоплата счета 
шоттың түпнұсқасы - подлинник счета 
шоттың үзінді көшірмесі - выписка счета 

шоттың шешімімен - решением суда 
шот-фактура бойынша төлеу - оплата по счету-фактуре 
шот-фактура күні - дата счета-фактуры 
шот-фактура төленген күн - дата оплаты счет-фактуры 
шот-фактура ұсынылған күн - дата выставления счет-
фактуры 

шот-фактура, жүкқұжат - счет-фактура 
шот-фактураларды дисконттау - дисконтирование 
счетов-фактур 

шот-фактураның ресімделген күні - дата оформления 
счёт-фактуры 

шот-фактураның тікелей көшірімі - прямая выписка 
счета-фактуры 

штаб - штаб
штаб-пəтер - штаб-квартира 
штат - штат 
штат аралық банк қызметі - межштатная банковская 
деятельность 

штат бойынша қысқарту - сокращение по штату 
штат бірлігі, штаттық бірлік - единица штатная 
штат кестесі - расписание штатное 
штатқа енгізу - введение в штат 
штаттағы қызметкер - штатный работник 
штаттағы қызметкерлер саны - штатная численность
штаттан тыс - внештатный, сверхштатный
штаттан тыс қызметкерлер - работники внештатные 
штатты қысқарту - сокращение штатов 
штаттық бірліктер тізбесі - перечень штатных единиц 
штаттық құрамдағы өзгертуге түзету енгізу - поправка 
на изменение в штатном составе 

штаттық қызмет - должность штатная 
штафель - штафель 
штрих - штрих
шұғыл, жедел - срочно
шұғыл, төтен - экстренный 
шұғыл ақша аудару - экстренное перечисление денег 
шұғыл əрекет жасағы - отряд экстренного 
реагирования

шұғыл борыш - неотложный долг 
шұғыл көмек - помощь срочная 
шұғыл мұқтаждарға арналған қаражат - средства на 
неотложные нужды 

шұғыл ретпен - в срочном порядке 
шұғыл түрде, кідіртпестен - незамедлительно
шұғыл хабарлама - уведомление срочное 
шұғыл хат - письмо срочное 
шұғыл шаралар - неотложные меры, экстренные меры
шұғыл шаралардың қажеттігі - необходимость 
срочных мер

шүбəсіз - достоверный
шығандаған өзімшілдік - эгоцентризм
шығарма - сочинение
шығармашылық - творчество
шығармашылық бухгалтерлік есеп - творческий 
бухгалтерский учет 

шығармашылық бухгалтерлік есептеме - творческий 
бухгалтерский отчет 

шығармашылық бірлестік - творческое объединение 
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шығармашылық демалыс - отпуск творческий 
шығармашылық еңбек - труд творческий 
шығармашылық топ - группа творческая
шығару бағасы - цена выпускная 
шығару күні, шығарылым күні - день выпуска
шығару, алу, алып тастау - снятие 
шығару, босату - открепление
шығару, шығарылым - выпуск
шығаруға рұқсат етілген акциялар - разрешенные к 
выпуску акции 

шығарушы - выпускающий 
шығарылған бағалы қағаздар бойынша пайыздық 
шығыс - процентные расходы по выпущенным 
ценным бумагам 

шығарылған банкноттар бойынша міндеттемелер - 
обязательства по выпущенным банкнотам 

шығарылған банкноттарды қамтамасыз ету - 
обеспечение выпущенных банкнот 

шығарылған жер сертификаты - сертификат 
происхождения 

шығарылған чектерді тіркеу журналы - журнал 
регистрации выпущенных чеков 

шығарылым аңдатпасы - проспект выпуска 
шығарылым бойынша - по выпуску 
шығарылым деректері - выходные данные
шығарылым кепілгері - гарант выпуска 
шығарылым күні, шығарылған күні - дата выпуска 
шығарылым қалыптамасы - матрица выпуска 
шығарылым мерзімі - срок выпуска 
шығарылым үлгісі - модель выпуска 
шығарылымды қорғау - защита выпуска 
шығарылымды орналастыру - размещение выпуска 
шығарылымды ұйымдастыру - организация выпуска 
шығарылымның жалпы көлемі - общий объем 
выпуска 

шығарып тастау қағидаты - принцип исключения 
шығасы атқарымы - функция потерь 
шығасы кестесі - таблица потерь 
шығасы құны - стоимость потери 
шығасы мөлшері - размер потерь 
шығасы пайызы - процент потерь 
шығасы тəуекелдігі - риск потери 
шығасы, ысырап - потери 
шығасыдан қорғану - ограждение от потерь 
шығасыдан қорғау (қорғану) - ограждать от потерь 
шығасыдан сақтандыру туралы тармақ - пункт о 
страховании от потерь 

шығасыдан сақтандыру, ысыраптан сақтандыру - 
страхование от потерь 

шығасылы пайда, жоғалған пайда - утерянная выгода 
шығасыны барынша азайту - минимизация потерь 
шығасыны жабу үшін сақтық қорына аударым - 
отчисления в резервы на покрытие потерь 

шығасыны кемітіп көрсету - преуменьшение потерь 
шығасының жалпы сомасы - общая сумма потерь 
шығасының кəдімгі мөлшері - обычный размер потерь 
шығасының орнын толтыру - возмещение потерь 
шығу құқығы - право выхода 

шығу тегі туралы белгі - отметка о происхождении 
шығу тегі туралы деректер - данные о происхождении 
шығу туралы хабарлама - уведомление о выходе 
шығын ақпары - сводка затрат 
шығын бабы - статья затрат 
шығын бағасы - цена издержек 
шығын есебі - учет затрат; учет издержек
шығын есебінің тіркелімдері - регистры учета 
издержек 

шығын жөніндегі сарапшы - эксперт по затратам 
шығын журналы - журнал издержек 
шығын жұмсау, шығындану - расходование 
шығын жұмсауға шекті бейімділік - предельная 
склонность к расходованию 

шығын калькуляциясы - калькуляция затрат, 
калькуляция издержек

шығын кестесі - таблица затрат 
шығын коэффициенті - коэффициент затрат 
шығын қалыптамасы - матрица затрат 
шығын құны - стоимость издержек 
шығын мен кіріс үлгісі - модель затрат и доходов 
шығын мен нəтиженің қатынасы - отношение затрат и 
результатов 

шығын мөлшері - норма затрат 
шығын мөлшерін бағалау - оценка размера ущерба 
шығын мультипликаторы - мультипликатор затрат 
шығын нормалары - нормы затрат 
шығын нормативтері - нормативы затрат 
шығын орталығы - центр затрат; центр издержек
шығын өсімі - прирост издержки 
шығын серпіні - динамика издержек 
шығын сметасы - смета затрат 
шығын сомасы - сумма затрат 
шығын телімі - участок издержек
шығын тиімділігінің коэффициенті - коэффициент 
эффективности затрат 

шығын туралы есептеме - отчет о затратах, отчет об 
издержках

шығын туралы келісім - соглашение о затратах 
шығын тізбесі - перечень затрат 
шығын тізімдемесі, ұсталған шығын тізімдемесі - 
ведомость издержек 

шығын үлесі - доля издержек 
шығын шегуші - носитель издержек 
шығын шегі - предел издержек 
шығын шоты - счет издержек 
шығын шығару, шығынға бату; жұмсалыну, 
тұтынылу - расходоваться 

шығын элементі - элементы затрат, элемент издержек
шығын, жұмсалған қаражат - затраты 
шығын, ұсталған шығын, ұсталым - издержки 
шығын, шығыс - депансы 
“шығын” үлгісі - модель “затраты” 
шығынға жатқызу - отнесение на издержки, относить 
на издержки

шығынға ұшырау ықтималдығы - вероятность ущерба 
шығындағы айырмашылықтар - различия в 
издержках 
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шығындалған құн - утраченная стоимость 
шығындалу - тратиться 
шығындар мен нəтижелерді макроэкономикалық 
талдау - макроэкономический анализ затрат и 
результатов 

шығындау - израсходование 
шығынды анықтау - определение затрат, определение 
издержек

шығынды аудару - перечисление издержек 
шығынды баптар бойынша топтастыру - группировка 
затрат по статьям 

шығынды барынша азайту кезіндегі тепе-теңдік - 
равновесие при минимизации издержек 

шығынды барынша азайту қағидаты - принцип 
минимизации затрат 

шығынды барынша азайту міндеті - задача 
минимизации затрат 

шығынды болжау - прогнозирование затрат 
шығынды бөлісу - разделение затрат 
шығынды бюджет - затратный бюджет 
шығынды дисконттау - дисконтирование затрат 
шығынды дұрыс бөлмеу - неправильное распределение 
затрат 

шығынды есепке алу кітабы - книга учета издержек 
шығынды есептен шығару - списание затрат 
шығынды есептеп шығару - исчисление издержек 
шығынды есептеу - начисление издержек, подсчет 
затрат, расчет издержек

шығынды есептеу жүйесі - система учета издержек 
шығынды жабуға жұмсалған шығын - затраты на 
покрытие ущерба 

шығынды жоспарлау - планирование затрат 
шығынды кеміту туралы есептеме - отчет о снижении 
затрат 

шығынды қайта бағалау - переоценка издержек 
шығынды қарастыру - предусмотрение издержек 
шығынды қысқарту - сокращение издержек 
шығынды не түсімді болашақ кезеңнің шотына 
көшіру - перенос затрат или поступлений на счета 
будущего периода 

шығынды оңтайландыру - оптимизация затрат 
шығынды өтеу сомасы - сумма возмещения убытков 
шығынды өтеу, төлеу - покрытие убытков 
шығынды өтеу, шығынды орнына келтіру - 
возместить убытки

шығынды реттеу жүйесі - система регулирования 
затрат 

шығынды салғастыру - сопоставление затрат 
шығынды толық есепке алу жүйесі - система полного 
учета затрат 

шығынды топтастыру - группировка затрат 
шығынды төмендету - снижение затрат 
шығынды тікелей өтеу - прямое возмещение затрат 
шығынды үлестіру - распределение затрат 
шығынды үнемдеу - экономия затрат, экономия 
издержек

шығынды шегергенде - за вычетом издержек 
шығындық көрсеткіштер - показатели затратные 

шығындық тетік - затратный механизм
шығыннан қашу (құтылу) - избегать издержек 
шығынның арасалмағы - соотношение издержек 
шығынның артуы - повышение издержек 
шығынның ауытқуын бөлісу - распределение 
отклонений издержек 

шығынның көбеюі - увеличение издержек 
шығынның құрамдас бөлігі - составляющая затрат 
шығынның орнын толтыру - возмещение затрат, 
возмещение издержек

шығынның өсуі - рост издержек 
шығынның өтелімділігі - окупаемость затрат 
шығынның табысқа катынасы - отношение затрат к 
доходу 

шығынның тиімділігі - эффективность издержек 
шығынның үстелуі - приращение издержек 
шығынның шекті нəтижесі - предельный эффект затрат 
шығыс (құжат, пошта туралы) - исходящий 
шығыс ақпары - сводка расходов 
шығыс аударымы - исходящий перевод 
шығыс бабы - статья расходов 
шығыс баптарын жете қаржыландырмау - 
недофинансирование расходных статей 

шығыс бюджеті - бюджет расходный 
шығыс есебі - учет расходов 
шығыс калькуляциясы - калькуляция расходов 
шығыс карточкасы - расходная карточка 
шығыс кассасы - расходная касса 
шығыс кассасындағы қолма-қол ақша - наличность в 
расходной кассе 

шығыс кассасының кассирі - кассир расходной кассы 
шығыс кестесі - расписание расходное 
шығыс корреспонденция - корреспонденция исходящая 
шығыс коэффициенті - коэффициент расходов 

(расходный) 
шығыс кітабы - книга расходов 
шығыс қоры - расходный фонд 
шығыс құжат - документ исходящий 
шығыс құжаттамасы - документация выходная 
шығыс құжаттың есеп карточкасы - карточка учета 
исходящих документов 

шығыс құжаты - документ расходный, документ 
исходящий

шығыс құрылымы - структура расходов 
шығыс лимиті - лимит расходов 
шығыс мөлшері - размер расходов 
шығыс мультипликаторы - мультипликатор расходов 
шығыс нормалары - нормы расходов 
шығыс нормасы - норма расхода 
шығыс нөмірі - номер исходящий 
шығыс нысаны - расходная форма 
шығыс ордері - расходный ордер 
шығыс орталығы - центр расходов 
шығыс пен кіріс - расход и приход 
шығыс пошта - почта исходящая 
шығыс растама - авизо исходящее 
шығыс салығы - налог на расходы 
шығыс сметасы - смета расходов, расходная смета 
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шығыс сметасына қосымша - приложение к смете 
расходов 

шығыс сомасы - сумма расходов 
шығыс теңгерімі - расходный баланс 
шығыс туралы деректер - данные о расходах 
шығыс туралы есептеме - отчет о расходах 
шығыс туралы шешім - решение о расходах 
шығыс тізбесі - перечень расходов 
шығыс тіркеуінен өткен аударым - исходящие 
переводы 

шығыс тіркеуінен өткен хат-хабарлар - исходящая 
корреспонденция

шығыс үлесі - доля расходов 
шығыс үшін үстеме төлеммен - с наложенным 
платежом за расходы 

шығыс файлдары - файлы исходящие 
шығыс хат - письмо исходящее 
шығыс шəкілі - шкала расходов 
шығыс шоты - счет расходов 
шығыс, шығын - расход(ы); расходный
шығысқа жазу - записывать (записать) в расход 
шығысқа салық салу - налогообложение расходов 
шығысқа ұшырату, шығысқа ұрындыру - повлечение 
расходов, введение в расход

шығысқа шығару, шығысқа жатқызу - списание в 
расход 

шығыстағы үнем, шығыстан үнемдеу - экономия в 
расходах 

шығыстан бос - свободно от расходов 
шығыстарды анықтау - определение расходов 
шығыстардың экономикалық сыныптамасы 
бойынша ішкі сыныптар - подклассы по 
экономической классификации расходов 

шығысты азайту əдісі - метод снижения расходов 
шығысты асырып көрсету - завышение расходов 
шығысты бағалау - оценка расходов 
шығысты бақылау - контроль за расходами 
шығысты баптар бойынша бөлу - распределение 
расходов по статьям 

шығысты барынша азайту - минимизация расходов 
шығысты басқару - управление расходами 
шығысты бекіту - утверждение расходов 
шығысты болжау - прогнозирование расходов 
шығысты бөлу - распределение расходов 
шығысты бөлу шəкілі - шкала распределения расходов 
шығысты бөлудің тура əдісі - прямой метод 
распределения 

шығысты бөлісу негізінде - на основе разделения 
расходов 

шығысты біреудің есебіне жатқызу - отнесение 
расходов на чей-либо счет 

шығысты есептеу жүйесі - система учета расходов 
шығысты жалақы бойынша бөлу - распределение 
расходов по заработной плате 

шығысты кесіп тастау - срезание расходов 
шығысты қаржыландыру - финансирование расходов 
шығысты қосқанда - включая расходы 
шығысты қысқарту - сокращение расходов 

шығысты лимиттеу - лимитирование расходов 
шығысты өз міндетіне алу - принятие на себя расходов 
шығысты өтеу - возмещение расходов 
шығысты санкциялау - санкционирование расходов 
шығысты секвестрлеу - секвестрование расходов 
шығысты төлеу - оплата расходов 
шығысты төлеу туралы шешім - решение об уплате 
расходов 

шығысты төмендету - снижение расходов 
шығысты ұстап қалу - вычет расходов 
шығысты үнемдеу - экономия расходов 
шығысты шегергенде - за вычетом расходов 
шығысты шектеу - ограничение расходов 
шығысты шектеу саясаты - политика ограничения 
расходов 

шығыстың азаюы - уменьшение расходов 
шығыстың калькуляциялық баптарының 
үлгілік номенклатурасы - типовая номенклатура 
калькуляционных статей расходов 

шығыстың көбеюі - увеличение расходов 
шығыстың кірістен асып түсуі - превышение расходов 
над доходами 

шығыстың орнын толтыру - компенсирование 
расходов, покрытие расходов

шығыстың өсуі - рост расходов 
шығыстың сомасын белгілеу - установление суммы 
расходов 

шыққан (шығарылған) жері туралы куəлік - 
свидетельство о происхождении

шын қойылған қол, шын қолтаңба - подлинная 
подпись 

шын, шынайы, ақиқат, анық, нақты, қолданымда 
болу, қолданыстағы (күші бар) - действительный 

шынайы - подлинный 
шынайы акциялар - подлинные акции 
шынайы ақша - подлинные деньги 
шынайы баға - подлинная цена 
шынайы деректер - объективные данные 
шынайы жайғасым - позиция реалистическая 
шынайы жəне қолданыстағы - подлинный и 
действительный 

шынайы көрсеткіштер - объективные показатели 
шынайы қол қою - подпись подлинная 
шынайы құн, интринсек құн - стоимость интринсек 
шынайы пайыз мөлшерлемесі - подлинная ставка 
процента 

шынайы экономикалық көрсеткіш - фактический 
экономический показатель 

шындық - действительность, правда
шындық, нақтылық, заңдылық, шынайылық - 
действительность 

шыншыл ақпарат, ақиқат ақпарат - правдивая 
информация 

шынықтыру, шыңдау - закалка
шырағдан, шамдал - светильник 
шырқау шыңына жету (бағам туралы) - достигать 
пика 

шік (тиынның сыртқы беті) - решка 



534ЫҒЫСТЫРУ

ығыстыру; қысым жасау - притеснение
ығыстыру əсері - эффект вытеснения 
ығыстырылған ақша нарығы - стесненный денежный 
рынок 

ығыстырылған кредит - стесненный кредит 
ығыстырылған нарық - стесненный рынок 
ыдыратылған құн - расщепленная стоимость 
ыдырау - распад 
ыдыс - тара
ыдыс, сыйымдылық - емкость
ыдыстық материалдар - тарные материалы 
ықпал ету əдістері - методы воздействия
ықпал ету шаралары - меры воздействия 
ықпал ету, əсер ету - оказание воздействия 
ықпал жасаудың əкімшілік əдістері - 
административные методы воздействия 

ықпал, ықпал ету, əсер - влияние, воздействие
ықпалды - влиятельный
ықпалшара енгізу - ввод санкции 
ықпалшара қолдану - применение санкции, наложение 
санкции

ықпалшараны қатайту - ужесточение санкции 
ықпалшараның күшін жою - отмена санкции, отменять 
санкции

ықтимал банкротты қалпына келтіру - санация 
потенциального банкрота 

ықтимал жауапкершілікті сақтандыру - страхование 
эвентуальной ответственности 

ықтимал залал - убытки возможные 
ықтимал залал қатері - риск потенциальных убытков 
ықтимал залалдар болған жағдайға арналған сақтық 
қор - резерв на случай возможных убытков 

ықтимал залалды жабуға жұмсалатын сақтық қор - 
резерв на покрытие возможных убытков 

ықтимал қажеттілік - потребности потенциальные 
ықтимал қате - ошибка вероятная 
ықтимал пайда - вероятная прибыль 
ықтимал тұтынушы / əлеуетті тұтынушы - 
потребитель потенциальный 

ықтималдық - вероятность
ықтималдық заңы - закон вероятности 
ықтималдық үдерісі - процесс вероятностный 
ықтималдық, мүмкіндік - шанс 
ықтималдықтар бернесі, ықтималдықтар атқарымы 

- функция вероятностей 
ықтиярлы басшы, ырықты басшы - либеральный 
руководитель 

ықтияттылық; бейнеткештік - кропотливость 
ықшам анықтамалық - справочник краткий 
ықшам аудан, мөлтек аудан - микрорайон 
ықшам электронды есептеу машинасы - мини-ЭВМ 
ықшамдау, оңайлату - упрощение 
ықыластандырғыш төлемақы - побудительная плата 
ылғал өлшеуіш - влагомер
ылғал өтпейтіндік - влагонепроницаемость

ылғал сыйымдылық - влагоемкость
ылғал сіңіргіш - влагопоглатитель
ылғал сіңіру - влагопоглащение
ылғалға төзімділік - влагостойкость
ылғалға тұрақтылық - влагоустойчивость
ымыра - компромисс 
ымыралы келісім - компромиссное соглашение 
ымыралы органдар - компромиссные органы
ымыралы реттеу - компромиссное урегулирование 
ымыралы ұсыныс - предложение компромиссное 
ымыралы шешім - компромиссное решение
ымыралық реттеу - урегулирование компромиссное 
ымырасыз жайғасым - позиция непримиримая 
ымырасыз күрес - борьба непримиримая
ымырасыздық - бескомпромиссность
ынта, құлшыныс - энтузиазм 
ынтагерлік білдіру, бастамашы болу - инициирование 
ынталандырма шегерім - скидка стимулирующая 
ынталандырма, ынталандыру - стимул 
ынталандыру - стимулирование 
ынталандыру əдістері - методы стимулирования 
ынталандыру кешені - комплекс стимулирования 
ынталандыру қоры - фонд стимулирования 
ынталандырушы баға белгіленімі - ценообразование 
стимулирующее 

ынталандырушы маркетинг - стимулирующий 
маркетинг 

ынталандырушы сұраныс - стимулирующий спрос 
ынталы ақпарат беру - информирование инициативное
ынталы хат - письмо инициативное
ынтымақ қоры - фонд солидарности 
ынтымақтастық - сотрудничество 
ынтымақтастық қағидаттары - принципы 
сотрудничества 

ынтымақтастық негізінде - на основе сотрудничества 
ынтымақтастық нысаны - форма сотрудничества 
ынтымақтастық туралы келісім - соглашение о 
сотрудничестве 

ынтымақтастық туралы хаттама - протокол о 
сотрудничестве 

ынтымақтастық туралы шарт - договор о 
сотрудничестве 

ынтымақтастық ұсынысы - предложение 
сотрудничества 

ынтымақтастық шарттары - условия сотрудничества 
ынтымақтастық, ниеттестік, пікірлестік, тілектестік 

- солидарность 
ынтымақтастықты жаңғырту - возобновление 
сотрудничества 

ынтымақтастықты нығайту - укрепление 
сотрудничества 

ынтымақтастықты тереңдету - углубление 
сотрудничества 

ынтымақтастықты ұлғайту - расширение 
сотрудничества 

Ы
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ынтымақтасушы тараптар - стороны сотрудничающие 
ынтымақты борыш - солидарный долг 
ынтымақты борышкерлер - солидарные должники 
ынтымақты жауапкершілігі бар міндеттеме - 
обязательство с солидарной ответственностью 

ынтымақты жауапкершілік - солидарная 
ответственность 

ынтымақты жауапты - солидарно ответственный 
ынтымақты жəне жеке жауапкершілік - солидарная и 
индивидуальная ответственность 

ынтымақты жəне жеке кепілдік - солидарная и 
индивидуальная гарантия 

ынтымақты кепілгерлер - солидарные гаранты 
ынтымақты кепілгерлік - солидарное поручительство 
ынтымақты кепілпұл - солидарная закладная 
ынтымақты құқық - солидарное право 
ынтымақты нота - солидарная нота 
ынтымақты талап - требование солидарное 
ынтымақты түрде жəне жеке түрде - солидарно и 
индивидуально 

ыңғайласпа жеткізілім - поставки встречные 
ыңғайласпа қанағаттандыру, қарама-қарсы 
қанағаттандыру - удовлетворение встречное 

ыңғайласпа наразылық, қарама-қарсы наразылық - 
протест встречный 

ыңғайласпа сауда, қарама-қарсы сауда - торговля 
встречная 

ыңғайласпа тексеру, кезікпе тексеру, қарама-қарсы 
тексеру - встречная проверка 

ыңғайласпа тексеріс, кезікпе тексеріс, қарама-қарсы 
тексеріс - встречная ревизия 

ыңғайласпа ұсыныс - предложение встречное 
ыңғайласпа хедж - хедж встречный 
ырғақсыз - аритмичный
ырғақтылық, қалыптылық - ритмичность
ырық бермейтін күштің салдарынан, тежеусіз күштің 
салдарынан - вследствие непреодолимой силы

ырықтандыру, оқшаулаудан алу - размораживание, 
разморожение, размораживать

ырыс-береке - благополучие
ысыну, тым қызып кету - перегрев 
ысырап ету, талан-таражға салу - разбазаривание
ысырап сомасы, шығасы сомасы - сумма потерь 
ысырап, шығасы - растрата, потеря
ысырапқор - расточитель 
ысырапқорлық - расточительство 
ысырапсыз - без потерь 
ысырапты қысқарту - сокращение потерь 
ысырапшылық, ысырапқорлық - излишество, 
расточительность 

І 
ізашар-мекеме - учреждение-предшественник 
ізбасар - последователь
ізбасар парақша - карта-заместитель
ізге түсу, ізбен жүру, із кесу - слежение
ізгі қылық - поступок гуманный
ізгі ниет чегі - чек доброй воли 
ізгі ниетпен, риясыз көңілмен - из милости 
ізгі ниетті ескертпе - оговорка доброй воли 
ізгілік - гуманность
ізгілік көмек - гуманитарная помощь
ізденді хат, талап етілмелі хат - письмо до 
востребования 

іздену, талаптану (ғылыми дəреже алу үшін) - 
соискание 

ізденуші - соискатель 
іздестіру - розыск 
іздестіру деректері - данные поисковые
іздестіру туралы өтініш - заявление о розыске
іздестіру, қарастыру - изыскание
іздестіру-құтқару жұмыстары - поисково-спасательные 
работы

іздеу - поиск 
іздеу салу, сұрастыру (қылмыстық) - розыск 

(уголовный) 
іздеу-құтқару кешені - поисково-спасательный комплекс 
іздеусіз пошта жөнелтімдерін өткізуден түскен табыс 

- доход от реализации невостребованных почтовых 
отправлений 

ізтаңба, дақ - отпечаток

ізіне түсу, қадағалау - отслеживание 
ізіне түсу, қудалау - преследование 
ілгерілеу-құлдырау - продвижение-спад 
ілеспе - сопроводительный 
ілеспе аударма - синхронный перевод
ілеспе қағаздар, жөнелтпе қағаздар - сопровительные 
бумаги

ілеспе құжат, жолдаушы құжат - документ 
сопроводительный 

ілеспе мекенжай, жөнелтпе мекенжай - 
сопровождающий адрес 

ілкі құқық иесі - правопредшественник 
ілкі нобай - бета-версия
ілік, саңылау - лазейка 
“ілік-шатыс” нарық, “іліктес” нарық - рынок 

“сцепленный” 
ілінетін құлақша қағаз - привешиваемый ярлык
ілініс - сцепка
іргелес, жапсарлас (басқа жылжымайтын мүлікпен 
жапсарлас) - прилегающий 

іргелес, шекаралас - приграничный
іргелі экономикалық бес сұрақ - пять 
фундаментальных экономических вопросов 

іргелі, негізгі - фундаментальный
іргетас, негіз - фундамент
іркіліс - перебой 
іркіліс уақыты, бос тұрған уақыт - время простоя
іркіліссіз - безотказный
ірі акционер - крупный акционер 
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ірі ауқымды жоба - проект крупномасштабный 
ірі ауқымды инвестиция - инвестиции 
крупномасштабные 

ірі ауқымды инвестицияларды тарту - привлечение 
крупномасштабных инвестиций 

ірі ауқымды мəміле - крупномасштабная сделка 
ірі банк шотының иесі - владелец крупного банковского 
счета 

ірі банктердің өзара операциялары - операции 
крупных банков между собой 

ірі депонент - крупный депонент 
ірі қаржы капиталы - крупный финансовый капитал 
ірі қаржы орталығы - крупный финансовый центр 
ірі қаржыгер - крупный финансист 
ірі қарызды қажетсіну - потребность в крупном займе 
ірі қорамды пошта - крупногабаритная почта 
ірі қорамды сəлемдеме (сауқат) - крупногабаритная 
посылка

ірі пішімді құжат - документ крупноформатный 
ірі салым - вклад крупный 
ірі салымшы - крупный вкладчик 
ірі тапсырыс - крупный заказ 
ірі топтамалармен сату (биржада) - продажа крупными 
партиями 

ірі ұтыс - крупный выигрыш 
іріктелім бірлігі - единица выборки
іріктелім, іріктеу - подбор 
іріктеме əдіс, іріктемелі əдіс - выборочный метод
іріктеме бақылау əдісі - метод выборочного контроля 
іріктеме зерттеу - обследование выборочное 
іріктеме сауалдама - опрос выборочный 
іріктеме тексеру - выборочная проверка 
іріктеме тексеріс - выборочная ревизия 
іріктеме, іріктелім, іріктеу, тандама - выборка
іріктемелі, талғамалы - селективный 
іріктемелі атқарым, іріктемелі берне - функция 
выборочная 

іріктемелі əдіс - метод выборочный 
іріктемелі əдіс теориясы - теория выборочного метода 
іріктемелі бақылау жоспары - план выборочного 
контроля 

іріктемелі қолдампаздық - селективный протекционизм 
іріктемелі несие бақылауы - селективный кредитный 
контроль 

іріктемелі өткізім - селективный сбыт 
іріктемелі сауал кою арқылы пікірді анықтау - 
выяснение мнения путем выборочного опроса 

іріктемелі сұраныс - селективный спрос 
іріктемелі үлестірім - распределение селективное 
іріктеп зерттеу, іріктемелі зерттеу - выборочное 
обследование

іріктеп тексеру - выборочная проверка
іріктеп тексеру жоспары - план выборочного 
обследования 

іріктеу бірлігі - единица отбора
іріктеу тəртібі - порядок отбора 
іріктеу, іріктелім, іріктеп жинау - отбор, подборка
ірілендіру, үлкейту - укрупнение 

ірілендірілген есеп айырысу - укрупненные расчеты 
іріткі салу, шырық бұзушылық - дезорганизация 
іріткі салушы, шырық бұзушы - дезорганизатор 
іс атауы - заголовок дела
іс басқармасы - управление делами 
іс басқарушы - управляющий делами 
іс бойынша сенім жүктелген адам - поверенный в 
делах 

іс бойынша тұрақты сенімгер - постоянный 
поверенный в делах 

іс жүзінде - де-факто 
іс жүзінде мойындау‚ іс жүзінде тану - признание де-
факто 

іс жүргізу - ведение дела
іс жүргізу əріпсаны - индекс делопроизводственный
іс жүргізу сөздігі - словарь по делопроизводству
іс жүргізу үдерісін механикаландыру - механизация 
делопроизводственных процессов 

іс жүргізуге қарсылық білдіру - процессуальный   
отвод 

іс жүргізуде құжаттарды ұйымдастыру - организация 
документов в делопроизводстве

іс жүргізудегі тіл саясаты - языковая политика в 
делопроизводстве

іс қағаздары - деловые бумаги 
іс қағаздарын жүргізу - делопроизводство 
іс қағаздарын жүргізу секторы - сектор по 
делопроизводству 

іс қағаздарын жүргізуді автоматтандыру - 
автоматизация делопроизводства

іс қағаздарын жүргізудің бірыңғай мемлекеттік 
жүйесі - единая государственная система 
делопроизводства 

іс қағаздарын жүргізуші - делопроизводитель 
іс қағаздарының стилі - стиль деловых бумаг 
іс қисыны - логика вещей 
іс қозғау - возбудить дело
іс мұқабаларын дайындау - изготовление обложек дел 
іс сипаттарын бірегейлендіру - унификация описания 
дел 

іс тақырыптарын бірегейлендіру - унификация 
заголовков дел 

іс, жұмыс; іс қағаз - дело 
іс-əрекет - деяние
іс-əрекет жөнінде шағымдану - обжаловать действие 
іс-əрекет қағидаттары - принципы действия 
іс-əрекетке қабілетсіздік, əрекет етуге қабілетсіздік - 
недееспособность 

іс-əрекетке қабілеттілік - дееспособность 
іс-əрекетке толық қабілеттілік - дееспособность 
полная 

іс-əрекетке шектеулі қабілеттілік - дееспособность 
ограниченная 

іс-əрекетті жалғастыру - продлевание действия 
іс-əрекетті тоқтату - прекращение действия 
іске (тізімдемеге) куəландырма жазба - заверительная 
надпись к делу (описи)

іске асыру мерзімі, өткізу мерзімі - срок реализации
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іске асырылатындығын растау - подтверждение 
осуществимости 

іске көзқарас - подход к делу 
іске кірісу - приступление к делу 
іске қоса тіркеу - приложение к делу 
іске қосу, қолданысқа енгізу - запуск, приведение в 
действие, ввод, ввод в действие

іске қосылуды аяқтау - завершить срабатывание
іске олақтық (іске шорқақтық) - головотяпство 
іске тігілсін, іске қосылсын - в дело
іскер - деловой 
іскер адам - деловой человек 
іскер қызметкер - работник деловитый 
іскер топтар - деловые круги
іскер топтарға арналған жарияланым - публикация 
для деловых кругов 

іскер топтардың лоббиі - лобби деловых кругов 
іскерлік - деловитость 
іскерлік абыройды қорғау - защита деловой репутации 
іскерлік ақпараттарды алмасу - обмен деловой 
информацией 

іскерлік əдеп - деловая этика 
іскерлік əлеміндегі бедел - репутация в деловом мире 
іскерлік басылым - издание деловое 
іскерлік бедел - репутация деловая 
іскерлік белсенділік - деловая активность
іскерлік белсенділік кезеңі - цикл деловой активности 
іскерлік белсенділіктегі тоқырау - застой в деловой 
активности 

іскерлік белсенділікті талдау үлгісі - модель анализа 
деловой активности 

іскерлік белсенділіктің құлдырауы - спад деловой 
активности 

іскерлік белсенділіктің өсуі - подъем деловой 
активности 

іскерлік жағдаяттың жақсаруы - улучшение деловой 
конъюнктуры 

іскерлік жаманат - отрицательная деловая репутация 
іскерлік кездесу - встреча деловая 
іскерлік келісімдер - деловые соглашения
іскерлік қарым-қатынас əдебі - этика деловых 
отношений 

іскерлік қарым-қатынас орнату -  установление 
деловых отношений 

іскерлік қарым-қатынасты қолдау - поддержка 
деловых отношений 

іскерлік құқық - право деловое 
іскерлік мəселе - вопрос деловой 
іскерлік мүдделер - интересы деловые 
іскерлік орталық - центр деловой 
іскерлік практикасы - практика деловая 
іскерлік сапар - визит деловой, поездка деловая
іскерлік сенім қоры - траст деловой 
іскерлік талқылау - обсуждение деловое 
іскерлік тəуекел (қатер) - деловой риск 
іскерлік тəуекел индексі - индекс делового риска 
іскерлік ұсыныс - предложение деловое 
іскерлік хат - письмо деловое

іскерлік хат нысаны - форма делового письма 
іскерлік хат-хабар - деловая корреспонденция
іскерлік ынтымақтастық орнату - установление 
делового сотрудничества 

іскерлік ынтымақтастық орталығы - центр делового 
сотрудничества 

іскерлік ынтымақтастықты бастауға шақыру - 
приглашение начать деловое сотрудничество 

іс-қимыл бағдарламасы - программа действия 
іс-қимыл жасау - функционировать
іс-қимыл кезеңі - период действия 
іс-қимылдың аумақтық шегі - территориальный 
предел действия 

іс-қимылдың сəйкессіздігі - неадекватность действий
іс-қимылдың толық еркіндігі - полная свобода 
действий 

іссапар - командировка
іссапар куəлігі - командировочное удостоверение 
іссапар құжаттары - командировочные документы 
іссапар шығыны - командировочные расходы 
іссапар шығысы - расходы командировочные 
іссапар шығысы туралы есептеме - отчет о 
командировочных расходах 

іссапарға ақша жұмсау лимиті - лимит расходования 
денег на командировки 

іссапарға жұмсалған шығыс - расходы по 
командировке 

іссапарға жіберу - командирование, командировать, 
откомандировать

іссапарға кеткендерді тіркейтін кітап - книга учета 
командированных 

іссапарға шығу - поехать в командировку 
іссапарпұл - командировочные 
істен шығу; кету; жаңылыс - выбытие 
істен шығып қалған негізгі капитал - выбывший 
основной капитал 

істер бумасы - связка дел
істер мен құжаттарды заңсыз жою - незаконное 
уничтожение дел и документов 

істер тегі - род дел
істердегі тоқырау - застой в делах 
істерді қайта мұқабалау - перекартонирование дел 
істерді қайта нөмірлеу - перенумерация дел 
істерді сенімхат бойынша жүргізу - ведение дел по 
доверенности 

істердің дара номенклатурасы, істердің дара 
атаулығы - номенклатура дел индивидуальная 

істердің жиынтық номенклатурасы - сводная 
номенклатура дел 

істердің номенклатурасы, істердің атаулығы - 
номенклатура дел

істердің орнын ауыстыру - перемещение дел
істердің толық болмауы - неполнота дел 
істердің толықтығы мен жай-күйін тексеру - проверка 
наличия и состояния дел 

істердің тігісін сөгу - расшивка дел
істердің үлгі номенклатурасы - примерная 
номенклатура дел
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істі (құжатты) шифрлау - шифровка дел (документов)
істі басқаруды өз міндетіне алу - принятие на себя 
руководство делом 

істі жайғастыру - улаживание дела 
істі жария ету - предать дело огласке
істі жасақтау, істі қалыптастыру - формирование дела 
істі жүргізу нышаны - признак заведения дел 
істі қабылдау - принятие дела 
істі қарау - рассмотр дела 
істі қарау тəртібі - порядок рассмотрения дела 
істі қысқарту, істің тоқтатылуы - прекращение дела 
істі парақтап қарау - полистный просмотр дела
істі ресімдеу - оформление дела
істі ретке келтіру - приведение дела в порядок 
істі реттеу - урегулирование дела 
істі сотқа табыстау - передача дела в суд 
істі сотта қарау - рассмотр дела в суде 
істі сырттай қарау - заочно рассмотреть дела 
істі табыстау - передача дела 
істі тапсыру тізімдемесі - сдаточная опись дел 
істі тергеу - расследование дела 
істі төрелік сотқа табыстау - передача дела в    
арбитраж 

істі төрелік тəртібімен шешу үшін қабылдап алу - 
принятие дела для решения в порядке арбитража 

істі төрелікке беру - подача дело в арбитраж 
істі ұзаққа созу - заволокитить дело
істі іс жүргізуге қабылдап алу - принятие дела к 
производству 

істің əріпсаны - индекс дела
істің басы-қасында - при деле 
істің куəлаңдырма қағазы - заверительный лист дела 
істің қаржылық жағы - финансовая сторона дела 
істің сипаты - характер дела 
істің шашырандылығы - россыпь дел
істің ыңғайын білу, бабын табу, істі ыңғайымен істеу 

- правильный подход к делу 
іс-шаралар - мероприятия 
іс-шаралар əзірлеу - разработка мероприятий 
іс-шаралар кешені - комплекс мероприятий 
іс-шаралар пакеті - пакет мероприятий 
іс-шараларды жүзеге асыру - осуществление 
мероприятий 

ісі ілгері басу - преуспевание в деле 
ішкі - внутренний
ішкі айырбасталымдылық - внутренняя 
конвертируемость 

ішкі ақпарат - внутренняя информация 
ішкі аудитор - внутренний аудитор 
ішкі ахуал - микроклимат
ішкі баға - внутренняя цена 
ішкі баға деңгейі - уровень внутренних цен 
ішкі байланыстар - связи внутренние 
ішкі банк операциялары - внутренние банковские 
операции 

ішкі борыш - внутренний долг 
ішкі борышқа қызмет көрсету, ішкі борышты өтеуге 
қызмет көрсету - обслуживание внутреннего долга 

ішкі борышты қайта қаржыландыру - 
рефинансирование внутреннего долга 

ішкі борышты өтеу - погашение внутреннего долга 
ішкі бөлім - подраздел
ішкі бюджеттік бақылау - внутренний бюджетный 
контроль 

ішкі валюталық қарыз облигациясы - облигация 
внутреннего валютного займа 

ішкі валюталық нарықтың ашықтығы - 
транспарентность внутренного валютного рынка 

ішкі еңбек тəртібі ережелері - правила внутреннего 
трудового распорядка 

ішкі есеп-қисап - отчетность внутренняя 
ішкі жəне жергілікті қарыздар облигациясы - 
облигация внутренних и местных займов 

ішкі жəне халықаралық EMS жөнелтімдері - 
внутренние и международные отправления EMS

ішкі инвестиция - инвестиции внутренние 
ішкі кезең - внутренний этап
ішкі клиринг - внутренний клиринг 
ішкі кредит - внутренний кредит 
ішкі күн тəртібі - распорядок дня внутренний
ішкі қаржы активтері - внутренние финансовые активы 
ішкі қаржы жүйесі - внутренняя финансовая система 
ішкі қаржы ресурстары - внутренние финансовые 
ресурсы 

ішкі қаржыландыру - внутреннее финансирование 
ішкі қаржыландыруды өтеу - погашение внутреннего 
финансирования 

ішкі қарыз бойынша пайыз төлеу - выплата процентов 
по внутренним займам 

ішкі қарыз облигациялары - облигации внутренних 
займов 

ішкі қарыз, ішкі қарызхат - внутренний заем 
ішкі қарызды өтеуге арналған облигациялар - 
облигации для погашения внутреннего долга 

ішкі құжаттар - внутренние документы 
ішкі құн - внутренняя стоимость 
ішкі құндылық - внутренняя ценность 
ішкі қызмет - внутренняя служба
ішкі мемлекеттік борыш - внутренний 
государственный долг 

ішкі мемлекеттік қарыз - внутренний государственный 
заем 

ішкі мемлекеттік қарызхаттар - внутренние 
государственные займы 

ішкі нарық - рынок внутренний 
ішкі нарық құрылымы - структура внутреннего рынка 
ішкі нарықта орналастыру - размещение на 
внутреннем рынке 

ішкі нарықта өткізу - сбыт на внутреннем рынке 
ішкі нарықта сату - продажа на внутреннем рынке 
ішкі нарықтағы қатер - риск на внутреннем рынке 
ішкі нарықтың сыйымдылығы - емкость внутреннего 
рынка 

ішкі несиелендіруді өтеу - погашение внутреннего 
кредитования 

ішкі норма - внутренняя норма
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ішкі облигация - внутренняя облигация 
ішкі өндірістік бақылау мерзімі - 
внутрипроизводственные контрольные сроки

ішкі пошта жөнелтімдері түрлері - виды внутренних 
почтовых отправлений

ішкі пошта жөнелтімі, пошта ішіндегі жөнелтім - 
внутреннее почтовое отправление 

ішкі саясат - политика внутренняя
ішкі сұраныс - спрос внутренний 
ішкі сұранысты ынталандыру - стимулирование 
внутреннего спроса 

ішкі тармақ - подотрасль
ішкі тəртіп - распорядок внутренний 
ішкі тəртіп (режим) - внутренний порядок (режим) 
ішкі тексеру - внутренняя проверка 
ішкі тексеріс - внутренняя ревизия 
ішкі тізімдеме - внутренняя опись 
ішкі чек - чек внутренний 
ішкі шығынның өсуі - рост внутренних затрат 
ішкі эмиссия - внутренняя эмиссия 
ішпек - вкладыш 
ішінара, жарым-жартылай - частично 
ішінара айналымдылық - частичная обратимость 
ішінара айырбасталатын валюта - частично 
конвертируемая валюта 

ішінара айырбасталатын валюта, ішінара 
айырбасталымды валюта - валюта частично 
конвертируемая 

ішінара айырбасталымды валюта - частичная 
конвертируемая валюта 

ішінара айырбасталымдылық - частичная 
конвертируемость 

ішінара акцепт, ішінара ризалық - частичный акцепт 
ішінара акция - частичная акция 
ішінара ақы төлеу - частичная оплата 
ішінара алғаны туралы қолхат - расписка о частичном 
получении 

ішінара ашу - частичное раскрытие 
ішінара басымдық - приоритет частичный 
ішінара борыш - частный долг 
ішінара борышкерлік міндеттеме - частичное долговое 
обязательство 

ішінара дауыс құқығы - частичное право голоса 
ішінара депозиттер - частичные депозиты 
ішінара есептен шығару - частичное списание 

ішінара жарна - частичный взнос 
ішінара жəне жаппай жұмылдыруды хабарлау - 
объявление частичной или общей мобилизации

ішінара жеткізілім - частичная поставка 
ішінара жұмылдыру - мобилизация частичная 
ішінара жұмыспен қамтылған қызметшілер - 
частично занятые служащие 

ішінара жұмыссыз - частично безработный 
ішінара зерттеу - обследование частичное 
ішінара индоссамент - частичный индоссамент 
ішінара қадағалау - наблюдение частичное 
ішінара қайта табыстау - переуступка частичная 
ішінара қайтару - возврат частичный 
ішінара қайтымды валюта - валюта частично 
обратимая 

ішінара қайтымдылық - обратимость частичная 
ішінара қанағаттандыру - удовлетворение частичное 
ішінара құн - частичная стоимость
ішінара орындау - выполнение частичное 
ішінара өкілеттік - частичное полномочие 
ішінара өтелген борыш - частично покрытый долг 
ішінара өтелген облигациялар - облигации частично 
погашенные 

ішінара өтемақы - частичная компенсация 
ішінара өтемақылы мəміле - сделка с частичной 
компенсацией 

ішінара пайдаланылған кредит - частично 
использованный кредит 

ішінара сақтық қор - частичный резерв 
ішінара сақтық өтем, ішінара сақтық қор өтемі - 
частичное резервное покрытие 

ішінара сатып алу - частичное приобретение 
ішінара сертификат - частичный сертификат 
ішінара тексеру, іріктеп тексеру - выборочная проверка 
ішінара тепе-теңдік - равновесие частичное 
ішінара тепе-теңдікті талдау - анализ частичного 
равновесия

ішінара төлем - частичный платеж 
ішінара төленген - частично оплаченный 
ішінара төлеу - уплата частичная 
ішінара тыйым салу - частичное эмбарго 
ішінара шегерілген құн - частично списанная 
стоимость 

ішінде барға негізделген жүйедегі тарифтер - тарифы в 
системе, основанной на содержимом

Э 

э-ақша (электронды ақша) - э-деньги (электронные 
деньги) 

эвальвация, бағалау, есептеу - эвальвация 
эволюция - эволюция
ЭЕМ жадының көлемі - объем памяти ЭВМ 
ЭЕМ желісі - сеть ЭВМ 
ЭЕМ зердесін қорғау - защита памяти ЭВМ 
ЭЕМ-ның көмегімен ақы төлеу - оплата с помощью 
ЭВМ

ЭЕМ-ның көмегімен басқару - управление с помощью 
ЭВМ 

экаутант, қаржыгер-бухгалтер - экаутант 
эквайер - эквайер 
эквайер-банк, қызмет көрсетуші банк - банк-эквайер 
эквайринг - эквайринг 
эквивалент, балама, баламалы өнім (тең өнім) - 
эквивалент 

экзекватура - экзекватура 
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экзекуция - экзекуция 
экзогенді инвестиция - экзогенные инвестиции 
экзогендік факторлардың əсері салдарынан 
келтірілген нұқсан - ущерб в результате действия 
экзогенных факторов 

эккаутинг - эккаутинг 
экология, бидағат - экология 
экологиялық бағдарлама - программа экологическая 
экологиялық жағдай - условия экологические 
экологиялық жоба - проект экологический 
экологиялық жүйе - экосистема
экологиялық қор - экологический фонд 
экологиялық құқық бұзушылық - правонарушение 
экологическое 

экологиялық қылмыс - преступление экологическое 
экологиялық нұқсан атқарымы - функция 
экологического ущерба 

экологиялық проблемалар - проблемы экологические 
экологиялық сақтандыру - экологическое страхование 
экологиялық салық - налог экологический 
экологиялық салық - экологический налог 
экологиялық сараптама - экспертиза экологическая 
экологиялық стандарт - стандарт экологический 
экологиялық статистика - статистика экологическая 
экологиялық талаптар - требования экологические 
экологиялық фактор - фактор экологический 
экологиялық-экономикалық реттеу - регулирование 
эколого-экономическое 

экоменеджмент - экоменеджмент 
эконом, үнемшіл - эконом 
экономизм, үнемпаздық - экономизм 
экономика индексі - индекс экономики 
экономика кезеңділігі - цикличность экономики 
экономика құрылымы - структура экономики 
Экономика министрлігі - Министерство экономики 
экономика салалары - отрасли экономики 
экономика салаларының статистикасы - статистика 
отраслей экономики 

экономика саласы - отрасль экономики
экономика үлгілері - модели экономики 
экономика үлгісі - модель экономики 
экономика, ықтисат, үнемиет - экономика 
экономикаға басшылық ету - руководство экономикой 
экономикаға инвестиция жұмсау - инвестиции в 
экономику 

экономикаға кредит жұмсау - кредитное вложение в 
экономику 

экономикаға мемлекеттің араласуының азаюы 
- уменьшение государственного вмешательства в 
экономику 

экономикада мемлекеттік сектордың басымдығы - 
преобладание государственного сектора в экономике 

экономикадағы қиғаштықтар - перекосы в    
экономике 

экономикадағы мемлекеттік сектор - государственный 
сектор в экономике 

экономикадағы мешеулік - отставание в экономике 
экономикадағы өзгеріс - перемена в экономике

экономикадағы сəйкессіздіктер - диспропорции в 
экономике 

экономикадағы тұрақты жағдайдың бұзылуы - 
нарушение стабильного положения в экономике 

экономикалық агент - экономический агент 
экономикалық ағым - течение экономическое 
экономикалық адам - экономический человек 
экономикалық аймақ - экономическая зона 
экономикалық айналсоқпа кезең - экономический 
цикл 

экономикалық айналсоқпа кезеңдер - фазы 
экономического цикла 

экономикалық айналым үлгісі - модель 
экономического оборота 

экономикалық айыппұл - экономический штраф 
экономикалық ақпарат - экономическая информация 
экономикалық ақпарат қызметі - служба 
экономической информации 

экономикалық ақпарат орталығы - центр 
экономической информации 

экономикалық ақпарат теориясы - теория 
экономической информации 

экономикалық алғы шарттар - предпосылки 
экономические 

экономикалық алуан түрлілік - экономическое 
разнообразие 

экономикалық апат ауданы - район экономического 
бедствия 

экономикалық арамзалық - экономическая 
недобросовестность 

экономикалық артықшылық - преимущество 
экономическое, привилегия экономическая

экономикалық аудан - район экономический 
экономикалық аудандастыру - экономическое 
районирование 

экономикалық аумақ - территория экономическая 
экономикалық ауытқу - колебание экономическое 
экономикалық ахуал - климат экономический 
экономикалық ахуалды сауықтыру - оздоровление 
экономической обстановки 

экономикалық ахуалдың нашарлауы - ухудшение 
экономической ситуации 

экономикалық əл-ауқат - экономическое 
благосостояние 

экономикалық əлеует - экономический потенциал 
экономикалық əлеуетсіздік, экономикалық 
дəрменсіздік - несостоятельность экономическая 

экономикалық əлеуетті ұлғайту - наращивание 
экономического потенциала 

экономикалық əл-қуат - экономическая потенция 
экономикалық əртараптандыру - диверсификация 
экономическая 

экономикалық бағалау - оценка экономическая 
экономикалық бағдарлама - программа экономическая 
экономикалық бағдарламалау - экономическое 
программирование 

экономикалық бағыт - курс экономический 
экономикалық базис - экономический базис 
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экономикалық байланыс - экономический контакт, 
экономическая связь

экономикалық байланыстардың үзілуі - разрыв 
экономических связей 

экономикалық бақылау - контроль экономический 
экономикалық барометрлер - экономические 
барометры 

экономикалық басқару əдісі - экономический метод 
управления 

экономикалық басқыншылық - интервенция 
экономическая 

экономикалық бастамалар - инициативы 
экономические 

экономикалық басымдық - превосходство 
экономическое 

экономикалық белсенділік деңгейі - уровень 
экономической активности 

экономикалық белсенділіктің құлдырауы - спад 
экономической активности 

экономикалық белсенділіктің төмендеуге бет алуы - 
тенденция к падению экономической активности 

экономикалық болжам - прогноз экономический 
экономикалық болжамдардың сенімділігі - 
надежность экономических прогнозов 

экономикалық болжау - экономическое 
прогнозирование 

экономикалық бөгеттер - помехи экономические 
экономикалық бүлдіру - подрыв экономический 
экономикалық бытыраңқылық - раздробленность 
экономическая 

экономикалық бірлік - экономическая единица 
экономикалық біріктіру, экономикалық бірігу, 
экономикалық интеграция - интеграция 
экономическая 

экономикалық ғажайып - чудо экономическое 
экономикалық ғылымдар, экономика ғылымдары - 
экономические науки 

экономикалық дағдарыс - кризис экономический 
экономикалық даму - экономическое развитие 
экономикалық даму бағдарламасы - программа 
экономического развития 

экономикалық даму деңгейі - уровень экономического 
развития 

экономикалық даму деңгейіндегі айырмашылықтар - 
различия в уровне экономического развития 

экономикалық даму деңгейіндегі алшақтық - разрыв 
в уровне экономического развития 

экономикалық даму деңгейінің салыстырмалы 
шамасы - относительная величина уровня 
экономического развития 

экономикалық даму жоспары - план экономического 
развития

экономикалық даму заңдары - законы экономического 
развития 

экономикалық даму кезеңдері - фазы экономического 
развития 

экономикалық даму кезеңділігі - цикличность 
экономического развития 

экономикалық даму қарқыны - темп экономического 
развития 

экономикалық даму проблемалары - проблемы 
экономического развития 

экономикалық даму үлгісі - модель экономического 
развития 

экономикалық дамудың қолайсыз үрдісі - 
неблагоприятная тенденция экономического развития 

экономикалық даулар - экономические споры 
экономикалық дəрменсіздік - экономическая 
несостоятельность 

экономикалық дербестік - экономическая 
самостоятельность 

экономикалық дербестік беру - предоставление 
экономической самостоятельности 

экономикалық деректер - данные экономические 
экономикалық деректерді өңдеу - обработка 
экономических данных 

экономикалық диагностика - диагностика 
экономическая 

экономикалық доктрина - доктрина экономическая 
экономикалық дуализм - дуализм экономический 
экономикалық егемен - суверенитет экономический 
экономикалық егемендік - суверенность  
экономическая 

экономикалық еркіндік - экономическая свобода 
экономикалық есеп - расчет экономический 
экономикалық жағдай - обстановка экономическая, 
положение экономическое, 

экономикалық жағдай мониторингі - мониторинг 
экономической ситуации 

экономикалық жағдайдың жақсаруы - улучшение 
экономического положения 

экономикалық жағдайдың нашарлауы - ухудшение 
экономического положения 

экономикалық жағдайдың сипаттамасы - 
характеристика экономического положения 

экономикалық жағдайлар - условия экономические
экономикалық жағдайлардың тұрақсыздығы - 
нестабильность экономических условий 

экономикалық жағдаят - экономическая конъюнктура 
экономикалық жағдаятты зерттеу - исследование 
экономической конъюнктуры 

экономикалық жағдаятты тұрақтандыру саясаты - 
политика стабилизации экономической конъюнктуры 

экономикалық жағынан артта қалған аудан - район 
экономически отсталый 

экономикалық жаңалықтар - новости экономические 
экономикалық жарыс - соревнование экономическое 
экономикалық жауапкершілік - ответственность 
экономическая 

экономикалық жауапкершілік - экономическая 
ответственность 

экономикалық жəне əлеуметтік даму жоспары - план 
экономического и социального развития 

экономикалық жəне əлеуметтік дамудың негізгі 
бағыттары - основные направления экономического и 
социального развития 
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экономикалық жəне əлеуметтік жағдайдың 
мониторингі - мониторинг экономического и 
социального положения 

экономикалық жəне əлеуметтік реформалар қоры - 
фонд экономических и социальных реформ 

экономикалық жəне заңи қос салық салу 
- экономическое и юридическое двойное 
налогообложение 

экономикалық жетістіктер - достижения 
экономические 

экономикалық жоба - экономический проект 
экономикалық жоспар - экономический план 
экономикалық жоспардың біртұтастығы - единство 
экономического плана 

экономикалық жоспарлау - планирование 
экономическое 

экономикалық жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті орган - центральный уполномоченный орган 
по экономическому планированию 

экономикалық жүйе - экономическая система 
экономикалық жүйе диагностикасы - диагностика 
экономической системы 

экономикалық жүйе серпіні - динамика экономической 
системы 

экономикалық жүйенің жұмыс істеуі - 
функционирование экономической системы 

экономикалық жүйенің теңгерімділігі - 
сбалансированность экономической системы 

экономикалық жүйенің тепе-теңдігі - равновесие 
экономической системы 

экономикалық жүктеме - нагрузка экономическая 
экономикалық заң - закон экономический 
экономикалық заңдар - экономические законы 
экономикалық зардаптар - последствия экономические 
экономикалық зерттеулер - исследования 
экономические 

экономикалық игілік - экономические блага 
экономикалық индекстеу - индексация экономическая 
экономикалық индикатор - индикатор экономический 
экономикалық интеграцияны тереңдету - углубление 
экономической интеграции 

экономикалық кезең барысы - ход экономического 
цикла 

экономикалық кезең түрленімі - модификация 
экономического цикла 

экономикалық кезең ұғымы - понятие экономического 
цикла 

экономикалық кезеңді реттеу - регулирование 
экономического цикла 

экономикалық кезеңдік - цикл экономический 
экономикалық кезеңдік өрлеу - циклический 
экономический подъем 

экономикалық кезеңділік үлгісі - модель 
экономического цикла 

экономикалық кезеңнің ең төменгі шегі - низшая 
точка экономического цикла 

экономикалық кезеңнің ұзақтығы - 
продолжительность экономического цикла 

экономикалық келешек - перспективы экономические 
экономикалық келісім - экономическое соглашение 
экономикалық кемсітушілік - дискриминация 
экономическая 

экономикалық кеңесші - консультант экономический, 
советник экономический

экономикалық кеңесшілер тобы - группа 
экономических советников 

экономикалық кеңістік - экономическое пространство 
экономикалық кеңістіктің тұтастығы - целостность 
экономического пространства 

экономикалық комиссия - комиссия экономическая 
экономикалық комитет - комитет экономический 
экономикалық конвергенция - конвергенция 
экономическая 

экономикалық конгресс - конгресс экономический 
экономикалық көмек - экономическая помощь 
экономикалық көмек бағдарламасы - программа 
экономической помощи 

экономикалық көрсеткіштер - экономические 
показатели 

экономикалық көрсеткіштер серпіні - динамика 
экономических показателей 

экономикалық көші-қон - миграция экономическая 
экономикалық күйзеліс - экономическая депрессия 
экономикалық күйреу - крах экономический, разруха 
экономическая

экономикалық күрт құлдырау - резкий экономический 
спад 

экономикалық қағидат - принцип экономический 
экономикалық қажеттілік - необходимость 
экономическая, потребности экономические

экономикалық қайта құру - преобразования 
экономические 

экономикалық қарым-қатынас - отношения 
экономические 

экономикалық қарым-қатынас, экономикалық 
қатынастар - экономические отношения 

экономикалық қарым-қатынастағы тең 
құқықтылық - равноправие в экономических 
отношениях 

экономикалық қарым-қатынасты ұлғайту - 
расширение экономических отношений 

экономикалық қатынас; экономикалық хабарлама - 
сообщение экономическое 

экономикалық қатынастар саясаты - политика 
экономических отношений 

экономикалық қатынастар субъектісі - субъект 
экономических отношений 

экономикалық қатынастарды сауықтыру - 
оздоровление экономических отношений 

экономикалық қауіпсіздік - экономическая 
безопасность 

экономикалық қиыншылықтар - затруднения 
экономические, трудности экономические

экономикалық қоғам - общество экономическое 
экономикалық қолайлы жағдай жасау аймағы - зона 
экономического благоприятствования 
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экономикалық қолдау - поддержка экономическая 
экономикалық қорғаныш - защита экономическая 
экономикалық қос салық салу, экономикалық 
қосарланған салық салу - экономическое двойное 
налогообложение 

экономикалық құбылыстар - экономические явления 
экономикалық құқықтар - экономические права 
экономикалық құлдырау - спад экономический, упадок 
экономический

экономикалық құн - стоимость экономическая 
экономикалық құрал - инструмент экономический 
экономикалық құрсау саясатынан бас тарту - отказ от 
политики экономических блокад 

экономикалық құрылым - структура экономическая 
экономикалық құрылымның өзгеруі - изменение 
экономической структуры 

экономикалық құрылыс - строй экономический 
экономикалық қызмет - деятельность экономическая, 
служба экономическая

экономикалық қызметпен айналысушылар - занятые 
экономической деятельностью 

экономикалық қызметтегі тоқырау - застой в 
экономической деятельности 

экономикалық қызметтер көрсету - экономические 
услуги 

экономикалық қызметті əртараптандыру - 
диверсификация экономической деятельности 

экономикалық қызметті ынталандыру - 
стимулирование экономической деятельности 

экономикалық қызметтің жалпы сыныптауышы - 
общий классификатор экономической деятельности 

экономикалық қылмыс - преступление   
экономическое 

экономикалық қылық - поведение экономическое 
экономикалық қысым - нажим экономический, 
экономическое давление

экономикалық мақсат - цель экономическая 
экономикалық мақсаткерлік - экономическая 
целесообразность 

экономикалық мақсаттылық - целесообразность 
экономическая 

экономикалық мəжбүрлеме - экономическое 
принуждение 

экономикалық мəртебе - статус экономический
экономикалық мəселелер жөніндегі ақыл-кеңес - 
консультация по экономическим вопросам 

экономикалық мəселелер жөніндегі маман - 
специалист по экономическим вопросам 

экономикалық мəселелер жөніндегі сарапшы - 
эксперт по экономическим вопросам 

экономикалық мешеулік - отсталость экономическая 
экономикалық мұқтаждар - нужды экономические
экономикалық мүдде - экономический интерес 
экономикалық мүдделер - экономические интересы 
экономикалық мүдделер бойынша бірігу - 
объединение по экономическим интересам 

экономикалық мүдделер қақтығысы - столкновение 
экономических интересов 

экономикалық мүдделер орталығы - центр 
экономического интереса 

экономикалық мүдделерді топтастыру - группировка 
экономических интересов 

экономикалық мүдделілік - экономическая 
заинтересованность 

экономикалық міндеттер - экономические задачи 
экономикалық мінез-құлық - экономическое  
поведение 

экономикалық нəтиже - экономический результат, 
экономический эффект

экономикалық нəтиже беру - давать экономический 
эффект 

экономикалық нəтижелер - результаты экономические 
экономикалық нəтижені қамтамасыз ету - 
обеспечение экономического эффекта 

экономикалық негіз - основа экономическая 
экономикалық негіздеме - обоснование экономическое 
экономикалық нормативтер - экономические 
нормативы 

экономикалық одақ - экономический союз 
Экономикалық одақтың мемлекет аралық 
экономикалық комитеті - Межгосударственный 
экономический комитет экономического союза 

экономикалық ойын - игра экономическая 
экономикалық оқшаулау - изоляция экономическая 
экономикалық оңтайландыру - экономическая 
оптимизация 

экономикалық операция, экономикалық алыс-беріс - 
экономическая операция 

экономикалық оптимум, экономикалық оңтайлылық 
- экономический оптимум 

экономикалық орнықсыздық - неустойчивость 
экономическая 

экономикалық орта - экономическая среда 
экономикалық өзара тəуелділік - экономическая 
взаимозависимость 

экономикалық өзгерістер - перемены экономические 
экономикалық өзін-өзі қамтамасыз етушілік - 
самообеспеченность экономическая 

экономикалық өлшем - критерий экономический 
экономикалық өнім - экономический продукт 
экономикалық өрлеу - экономический подъем 
экономикалық өрлеу кезеңі - фаза экономического 
подъема 

экономикалық өсу - экономический рост 
экономикалық өсу əлеуеті - потенциал экономического 
роста 

экономикалық өсу қарқыны - темп экономического 
роста 

экономикалық өсу қарқынының баяулауы - 
замедление темпа экономического роста 

экономикалық өсу мөлшері - норма экономического 
роста 

экономикалық өсу сатылары теориясы - теория 
стадий экономического роста 

экономикалық өсу саясаты - политика экономического 
роста 
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экономикалық өсу теориясы - теория экономического 
роста 

экономикалық өсу траекториясы - траектория 
экономического роста 

экономикалық өсу тұрпаты - тип экономического  
роста 

экономикалық өсу үлгісі - модель экономического 
роста 

экономикалық өсу факторлары - факторы 
экономического роста 

экономикалық өсу шыңы - пик экономического роста 
экономикалық өсуге септігін тигізу - способствование 
экономическому росту 

экономикалық өсудің алғы шарты - предпосылки для 
экономического роста 

экономикалық өсудің нақты қарқыны - реальный 
темп экономического роста 

экономикалық өсудің экстенсивті тұрпаты - 
экстенсивный тип экономического роста 

экономикалық пайда - экономическая прибыль, 
экономическая выгода, 

экономикалық пайдалылық - экономическая 
рентабельность

экономикалық проблемалар - проблемы 
экономические 

экономикалық прогресс - прогресс экономический 
экономикалық психология - психология экономическая 
экономикалық рента - экономическая рента 
экономикалық репрессалия - репрессалия 
экономическая 

экономикалық ресурстар - экономические ресурсы 
экономикалық реттеу - экономическое регулирование 
экономикалық реттеуіштер - экономические 
регуляторы 

экономикалық реформалар - экономические реформы 
экономикалық сала - сфера экономическая 
экономикалық салдарлар - экономические последствия 
экономикалық салт - уклад экономический 
экономикалық салық мөлшерлемесі - экономическая 
налоговая ставка 

экономикалық саммит (басқосу) - саммит 
экономический 

экономикалық санақ - перепись экономическая 
экономикалық санат - экономическая категория 
экономикалық санкция, экономикалық ықпалшара - 
экономическая санкция 

экономикалық саясат - экономическая политика 
экономикалық саясат құралдары - инструменты 
экономической политики 

экономикалық саясат мониторингі - мониторинг 
экономической политики 

экономикалық саясат шарасы - мера экономической 
политики 

экономикалық саясатты қайта бағдарлау - 
переориентация экономической политики 

экономикалық саясаттың басымдықтары - 
приоритеты экономической политики 

экономикалық серпін - динамика экономическая 

экономикалық серпін теориясы - теория 
экономической динамики 

экономикалық серпін үлгісі - модель экономической 
динамики 

экономикалық сипат - характер экономический 
экономикалық сипаттама - характеристика 
экономическая 

экономикалық социология, экономикалық 
əлеуметтану - экономическая социология 

экономикалық статистика - экономическая статистика 
экономикалық стратегия - экономическая стратегия 
экономикалық субъект - экономический субъект 
экономикалық сынып - класс экономический 
экономикалық сыныптама - классификация 
экономическая 

экономикалық тактика - тактика экономическая 
экономикалық талдау - экономический анализ 
экономикалық тəуекел (қатер) - экономический риск 
экономикалық тəуелділік - экономическая зависимость 
экономикалық тəуелсіздік - независимость 
экономическая 

экономикалық тең құқықтылық - равноправие 
экономическое 

экономикалық теңсіздік - экономическое неравенство 
экономикалық теория - теория экономическая 
экономикалық тепе-теңдік - экономическое равновесие 
экономикалық тепе-теңдік теориясы - теория 
экономического равновесия 

экономикалық тепе-теңдік үлгісі - модель 
экономического равновесия 

экономикалық тиімді шешім - решение экономически 
выгодное 

экономикалық тиімділік - экономическая 
эффективность 

экономикалық тиімділік коэффициенті - коэффициент 
экономической эффективности 

экономикалық тиімділік өлшемі - критерий 
экономической эффективности 

экономикалық тиімділікті есептеу - расчет 
экономической эффективности 

экономикалық тоқырау - экономический застой 
экономикалық тоқыраушылық - стагнация 
экономическая 

экономикалық топ - группа экономическая 
экономикалық топтар - круги экономические 
экономикалық топтастыру - группировка 
экономическая 

экономикалық тренинг - экономический тренинг 
экономикалық тұрақсыздық - нестабильность 
экономическая 

экономикалық тұрақтану - стабилизация 
экономическая 

экономикалық тұрақтылық - стабильность 
экономическая 

экономикалық тұрғыдан белсенді халық - 
экономически активное население 

экономикалық тұрғыдан енжар халық - экономически 
неактивное население 
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экономикалық тұрғыдан негізделген - обоснованный 
экономически 

экономикалық тұтқа - рычаг экономический 
экономикалық ұстаным, экономикалық жайғасым, 
экономикалық айқындама - экономические позиции

экономикалық үдеріс - процесс экономический 
экономикалық үдеріске қатысушы - участник 
экономического процесса 

экономикалық үдерістерді үлгілеу - моделирование 
экономических процессов 

экономикалық үлгі - модель экономическая 
экономикалық үлгілеу - экономическое моделирование 
экономикалық фактор - фактор экономический 
экономикалық факторлардың икемділігі - 
мобильность экономических факторов 

экономикалық форум - форум экономический 
экономикалық цикл хронологиясы - хронология 
экономического цикла 

экономикалық шамалардың өзгергіштігі - 
изменчивость экономических величин 

экономикалық шарт - экономический договор 
экономикалық шиеленіс - напряженность 
экономическая 

экономикалық шолушы - обозреватель экономический 
экономикалық ықпалдастық үлгісі - модель 
экономического взаимодействия 

экономикалық ықпалшаралар - санкции 
экономические 

экономикалық ынталандырма - экономический 
стимул 

экономикалық ынталандыру - экономическое 
стимулирование 

экономикалық ынталандыру қоры - фонд 
экономического стимулирования 

экономикалық ынтымақтастық - экономическое 
сотрудничество 

Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымы 
- Организация экономического сотрудничества и 
развития 

Экономикалық ынтымақтастық туралы келісім - 
Соглашение об экономическом сотрудничестве 

Экономикалық ынтымақтастық туралы хартия - 
Хартия об экономическом сотрудничестве 

Экономикалық ынтымақтастық туралы хаттама - 
Протокол об экономическом сотрудничестве 

Экономикалық ынтымақтастық ұйымы - 
Организация экономического сотрудничества 

экономикалық іс-шаралар - мероприятия 
экономические 

экономикалық экспансия - экспансия экономическая 
экономикалық эксперимент, экономикалық іс-
тəжірибе - экономический эксперимент 

Экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени құқықтар 
туралы халықаралық пакт - Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах 

экономикалық, үнемділік - экономический 
экономикалық-математикалық үлгі - модель 
экономико-математическая 

экономикалық-статистикалық үлгі - модель 
экономико-статистическая 

экономиканы əртараптандыру - диверсификация 
экономики 

экономиканы басқару - управление экономикой 
экономиканы басқару əдісі - метод управления 
экономикой 

экономиканы басқару жүйесі - система управления 
экономикой 

экономиканы басқарудағы кемшіліктер - недостатки 
управления экономикой 

экономиканы бейімдеу - приспособление экономики 
экономиканы бүлдіру, экономиканың шырқын бұзу - 
подрыв экономики 

экономиканы долларландыру - долларизация 
экономики 

экономиканы жандандыру, экономиканың жандануы 
- оживление экономики 

экономиканы жаңғырту қоры - фонд преобразования 
экономики 

экономиканы зерделеудің статистикалық тəсілдемесі 
- статистический подход к изучению экономики 

экономиканы интернационалдандыру - 
интернационализация экономики 

экономиканы қайта бағдарлау - переориентация 
экономики 

экономиканы қайта құру - перестройка экономики 
экономиканы қайта құрылымдау - реструктуризация 
экономики 

экономиканы қарқындандыру - интенсификация 
экономики 

экономиканы құрылымдық қайта құру - структурная 
перестройка экономики 

экономиканы мемлекет меншігіне алу - 
огосударствление экономики 

экономиканы орталықсыздандыру - децентрализация 
экономики 

экономиканы реттеу - регулирование экономики 
экономиканы реформалау - реформирование 
экономики 

экономиканы сауықтыру - оздоровление экономики 
экономиканы сауықтырудың мүмкіншілігі - 
перспектива оздоровления экономики 

экономиканы тұрақтандыру - стабилизация экономики 
экономиканы тұрақтандыру жөніндегі шаралар - 
меры по стабилизации экономики 

экономиканы ырықтандыру - либерализация 
экономики 

экономиканың “қаржы қатынастарының тереңдігі” - 
“финансовая глубина” экономики 

экономиканың ақша өзгерістеріне бейімделуі - 
приспособление экономики к денежным изменениям 

экономиканың ақша секторы - денежный сектор 
экономики 

экономиканың басым секторлары - приоритетные 
сектора экономики 

экономиканың басымдық беру теориясы - теория 
экономики доминирования 
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экономиканың беймемлекеттік секторы - 
негосударственный сектор экономики 

экономиканың белгілі бір секторындағы ақша 
айналысының жылдамдығы - скорость обращения 
денег в определенном секторе экономики 

экономиканың дағдарыстан шығуы - выход 
экономики из кризиса 

экономиканың дамуындағы тұрақсыздық - 
нестабильность в развитии экономики 

экономиканың жай-күйі - состояние экономики 
экономиканың жекеше секторы - частный сектор 
экономики 

экономиканың жетекші салаларын мемлекет 
меншігіне алу - национализация ведущих отраслей 
экономики 

экономиканың жұмыс істеуі - функционирование 
экономики 

экономиканың инфрақұрылымы - инфраструктура 
экономики 

экономиканың келешегі бар салаларына капиталдың 
ағылуы - переток капиталов в перспективные отрасли 
экономики 

экономиканың күйреуі - обвал экономики 
экономиканың мемлекеттік секторының 
тапшылығы - дефицит государственного сектора 
экономики 

экономиканың нақты секторы - реальный сектор 
экономики 

экономиканың негізі, экономиканың іргетасы - 
фундамент экономики 

экономиканың орнықтылығы - устойчивость 
экономики 

экономиканың өскелең саласы - растущая отрасль 
экономики 

экономиканың өсуі - рост экономики 
экономиканың таза пайдасы - чистая прибыль 
экономики 

экономиканың теңгерілмегендігі - 
несбалансированность экономики 

экономиканың теңгерімділігі - сбалансированность 
экономики 

экономиканың тұрақсыздануы - дестабилизация 
экономики 

экономиканың тұрақты өсуі - устойчивый рост 
экономики 

экономиканың тым қызып кетуі - перегрев экономики 
экономиканың ұйымдастырылған секторы - 
организованный сектор экономики 

экономиканың ұсыныс теориясы - теория экономики 
предложения 

экономиканың үшіншілік секторы - третичный сектор 
экономики 

экономиканың шырқын бұзу, экономиканы 
тұрақсыздандыру - дестабилизирование экономики 

экономикасы кемел елдер - страны со зрелой 
экономикой 

экономикасы өтпелі елдер - страны с переходной 
экономикой 

экономикс - экономикс 
экономист, үнемгер - экономист 
экономист-бухгалтер - бухгалтер-экономист 
экономистердің бағалауы бойынша - по оценкам 
экономистов 

экономия, үнем, үнемділік - экономия 
экран жарықтылығы - яркость экрана 
экс - экс 
экс оффицио, лауазымы бойынша - экс оффицио 
эксимбанк (экспорт-импорт банкі) - эксимбанк 

(экспортно-импортный банк) 
эксклюзивтік құқық, айрықша құқық - эксклюзивное 
право 

экс-купон - экс-купон 
экскурсиялық - экскурсионный 
экслибрис - экслибрис
экспансионист, өктемпаз - экспансионист 
экспансия, өктемдік жүргізу, өктемпаздық - экспансия 
экспедитор - экспедитор 
экспедитор, жеткізіп беруші - экспедитор
экспедиторлық фирма - фирма экспедиторская 
экспедиция - экспедиция 
экспедициялау, жөнелту - экспедирование 
эксперимент жүргізу - проведение эксперимента 
эксперимент, тəжірибе - эксперимент 
эксперименттік талдамалар, эксперименттік 
əзірленімдер - экспериментальные разработки 

эксперименттік топ - группа экспериментальная 
эксперименттік үлгі - модель экспериментальная 
экспирация - экспирация 
экспирациялық цикл - экспирационный цикл 
эксплерент (үлкен қауіп-қатерге саналы түрде бас 
тіккен жаңашыл-фирма) - эксплерент 

экспозе - экспозе 
экспозиция, қойылым - экспозиция 
экспонат, көрмелік бұйым - экспонат
экспонометр - экспонометр
экспорт, əкетілім, шетке шығару - экспорт 
экспорт бойынша белгіленген баға - цена по экспорту 
экспорт елі - страна экспорта 
экспорт ережелері - правила экспорта 
экспорт пен импорт атқарымы, экспорт пен импорт 
бернелері - функции экспорта и импорта 

экспорт пен импортқа салынатын салықтар - налоги 
на экспорт и импорт 

экспорт салығы - налог экспортный 
экспортер (шет елге тауар шығарушы) - экспортср 
экспортқа арналған кредит - кредит на экспорт 
экспортталатын инфляция, шетке шығарылатын 
инфляция - экспортируемая инфляция 

экспорттан түскен табыс - доход от экспорта 
экспорттан түскен түсімдер - поступления от    
экспорта 

экспорттау - экспортирование 
экспортты қаржыландыру - экспортное 
финансирование 

экспортты қаржыландыру қоғамы - общество 
финансирования экспорта 
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экспортты қаржыландыру фирмасы - фирма 
экспортного финансирования 

экспортты несиелендіру - кредитование экспорта 
экспортты несиелендіру жөніндегі кеңес - совет по 
кредитованию экспорта 

экспорттық аккредитив - экспортный аккредитив 
экспорттық əлеует - экспортный потенциал 
экспорттық баға - цена экспортная 
экспорттық баж - экспортные пошлины 
экспорттық бақылау ережелері - правила экспортного 
контроля 

экспорттық бақылау, экспортты бақылау - 
экспортный контроль 

экспорттық демеуқаржы - экспортная дотация 
экспорттық детаксация - экспортная детаксация 
экспорттық жəне импорттық операцияларды 
хеджерлеу - хеджирование экспортных и импортных 
операций 

экспорттық жəрдемқаржы, экспортты 
қаражаттандыру - экспортная субсидия 

экспорттық инкассо - экспортное инкассо 
экспорттық кеден тарифі - экспортный таможенный 
тариф 

экспорттық кредит (несие) - экспортный кредит 
экспорттық кредитті қамтамасыз ету - обеспечение 
экспортного кредита 

экспорттық кредитті сақтандыру - страхование 
экспортного кредита 

экспорттық қажеттілік - потребности экспортные 
экспорттық қор - экспортный фонд 
экспорттық құн - экспортная стоимость 
экспорттық лизинг - экспортный лизинг 
экспорттық лицензия - экспортная лицензия 
экспорттық маркетинг - экспортный маркетинг 
экспорттық мəміле - экспортная сделка 
экспорттық несие кепілдігінің полисі - полис гарантии 
экспортных кредитов 

экспорттық операциялар бойынша тауар шоты - 
товарный счет по экспортным операциям 

экспорттық операцияларды қаржыландыру - 
финансирование экспортных операций 

экспорттық ресурстар - экспортные ресурсы 
экспорттық сыйлықақы - экспортная премия 
экспорттық тапсырыстар - экспортные заказы 
экспорттық тариф - тариф экспортный 
экспорттық тауарлар - экспортные товары 
экспорттық түсімдер - поступления экспортные 
экспорттық үй - экспортный дом 
экспорттық үлгі - модель экспортная 
экспорттық үлестеме - экспортная квота 
экспорттық факторинг - экспортный факторинг 
экспорттық фирма - фирма экспортная 
экспорттық-импорттық банк, экспорт-импорт 
банкі (Эксимбанк) - экспортно-импортный банк 
(Эксимбанк) 

экспорттық-импорттық кредит - экспортно-
импортный кредит 

экспорттық-импорттық үлгілік шарт - экспортно-
импортный типовой договор 

экспорттық-кредиттік сақтандыру - экспортно-
кредитное страхование 

экспорттың импорттан асып түсуі - превышение 
экспорта над импортом 

экспорттың таза көлемі - чистый объем экспорта 
экспортшы ел - страна-экспортер 
экспортшы кредиті - кредит экспортера 
экспортшы қорытындысы - заключение экспортера 
экспортшы, шетелге тауар шығарушы - экспортер 
экспортшыларға берілетін кредит - кредит экспортерам 
экспресс-баға, жедеқабыл баға - экспресс-цена 
экспромитация - экспромитация 
экспроприация (иеліктен күштеп айыру) - 
экспроприация 

экстенсивті - экстенсивный 
экстенсивті даму жолы - экстенсивный путь развития 
экстенсивті экономикалық өсу, баяу экономикалық 
өсу - экстенсивный экономический рост 

экстенсивтілік - экстенсивность 
экстерн-теңгерім, шұғыл теңгерім - экстерн-баланс 
экстра - экстра 
экстра-дивиденд - экстра-дивиденд 
экстракт, үзінді көшірме, көшірім - экстракт 
экстремизм, жікшілдік - экстремизм 
“экстро” шоттары - счета “экстро” 
эксцедент, қайта сақтандыру - эксцедент 
эксцеденттік шарт - эксцедентный договор 
ЭКЮ (euroepan currency unіt - еуропалық валюта 
бірлігі) - ЭКЮ (euroepan currency unіt - европейская 
валютная единица)

электорат, сайлаушылар - электорат 
электр қуаты - ток электрический
электрография - электрография
электрлі байланыс - электросвязь
электрлі қоректендіру құрылғысы - электропитающие 
устройства 

электрмен сүргіштеуіш - электросургучница 
электрографиялық көшірме - копия 
электрографическая 

электрокара - электрокара 
электронды ақша - деньги электронные 
электронды баға белгілеу таблосы - электронное 
котировочное табло 

электронды бухгалтерлік есеп жүйесі - электронная 
система бухгалтерского учета 

электронды дауыс беру жүйесі - система электронного 
голосования 

электронды желі - сеть электронная 
электронды жеткізуші - носитель электронный 
электронды карточка - карточка электронная 
электронды клирингілік есептер - электронные 
клиринговые расчеты 

электронды көшірме - копия электронная 
электронды құралдардың көмегімен бағалы 
қағаздармен сауда жасау - торговля ценными 
бумагами с помощью электронных средств 
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электронды нұсқа - вариант электронный 
электронды пошта - почта электронная 
электронды пошта арқылы хабарлау - уведомление по 
электронной почте 

электронды сауда - торговля электронная 
электронды сауда терминалы - электронный торговый 
терминал 

электронды таразы - электронные весы 
электронды төлем - электронный платеж
электронды төлемдер жүйесі - система электронных 
платежей 

электронды төлемдерді аудару - перевод электронных 
платежей 

электронды хабарлама - сообщение электронное 
электронды цифрлық қол қою / электрондық-
цифрлік қол қою, электронды-цифрлік қолтаңба - 
электронная цифровая подпись / электронно-цифровая 
подпись 

электронды чип - чип электронный 
электронды-есептеу машинасының зердесі, ЭЕМ 
зердесі - память ЭВМ 

электронды-есептеу машинасының операциялық 
жүйесі - операционная система ЭВМ 

электрондық - электронный 
электрондық ақпарат тасушылар - электронные 
носители информации 

электрондық ақша - электронные деньги 
электрондық аударым - электронный перевод 
электрондық əдіспен ақпарат алмасу - электронный 
обмен информацией 

электрондық əмиян - электронный бумажник 
электрондық банк ісі - электронное банковское дело 
электрондық бизнес - электронный бизнес 
электрондық биржа - электронная биржа 
электрондық деректер алмасу - обмен электронными 
данными (ОЭД)

электрондық есеп айырысу - электронные расчеты 
электрондық есеп нысаны - электронная форма учета 
электрондық есептеуіш машинасы - электронная 
вычислительная машина 

электрондық жаттықтырғыш - тренажер электронный 
электрондық жолданымның нормативтік тобы - 
нормативная группа электронной передачи

электрондық кассалық аппарат - электронный 
кассовый аппарат 

электрондық коммерция - электронная коммерция 
электрондық кітапхана - электронная библиотека
электрондық қолма-қол ақша - электронные наличные 
деньги 

электрондық құжат - электронный документ 
электрондық мониторинг - электронный мониторинг 
электрондық пошта - электронная почта 
электрондық пошта арқылы растау - подтверждение 
электронной почтой 

электрондық пошта қызметтерін көрсету - услуги 
электронной почты

электрондық пошта қызметтерін көрсету - 
электронные почтовые услуги 

электрондық сандық қолтаңба - электронная цифровая 
подпись 

электрондық сандық қолтаңба құралдары - средства 
электронной цифровой подписи

электрондық сауда-саттық - торги электронные 
электрондық тауарлар саудасы - торговля 
электронными товарами 

электрондық техника - техника электронная 
электрондық тораптар - электронные сети 
Электрондық төлемдер жөніндегі ұлттық комиссия - 
Национальная комиссия по электронным платежам 

электрондық хабарлама - электронное сообщение
электрондық хат - электронное письмо 
электрондық-цифрлық қолтаңба - подпись 
электронно-цифровая 

электрстатикалық тұндыру - электростатическое 
осаждение

элиминация - элиминация 
эмансипация - эмансипация 
эмбарго жариялау, тыйым жариялау - объявление 
эмбарго 

эмбарго, тыйым салу - эмбарго 
эмбаргоны алып тастау, тыйымды алып тастау - 
снятие эмбарго 

эмблема, нышан - эмблема
эмбоссинг - эмбоссинг 
эмбоссирлеу, бедерлеу - эмбоссирование 
эмеритура капиталы - эмеритальный капитал 
эмеритура кассасы - эмеритальная касса 
эмеритуралық зейнетақы - эмеритальная пенсия 
эмиграция, жер ауу - эмиграция 
эмиссия, шығарылым - эмиссия 
эмиссия аңдатпасы, шығарылым аңдатпасы - 
проспект эмиссии 

эмиссия бағасы, эмиссиялық баға - цена эмиссии 
(эмиссионная) 

эмиссия елі, шығарылым елі - страна эмиссии 
эмиссия көлемі - объем эмиссии 
эмиссия күні - дата эмиссии 
эмиссия мөлшерлері - размеры эмиссии 
эмиссия сомасы - сумма эмиссии 
эмиссия шаруашылығы - эмиссионное хозяйство 
эмиссия шығыны - издержки эмиссии 
эмиссияға жұмсалған шығын - затраты на эмиссию 
эмиссиялық алым - эмиссионный сбор 
эмиссиялық анықтамалық, эмиссиялық аңдатпа - 
эмиссионный проспект 

эмиссиялық аңдапта - проспект эмиссионный 
эмиссиялық атқарым - эмиссионная функция 
эмиссиялық баға - эмиссионная цена 
эмиссиялық бағалы қағаз - эмиссионная ценная бумага 
эмиссиялық бағалы қағаз сертификаты - сертификат 
эмиссионной ценной бумаги 

эмиссиялық бағалы қағаз сертификатының 
деректемелері - реквизиты сертификата эмиссионной 
ценной бумаги 

эмиссиялық бағалы қағаз сертификатының міндетті 
деректемелері - обязательные реквизиты сертификата 
эмиссионной ценной бумаги 
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эмиссиялық бағалы қағаздар бағамы - эмиссионный 
курс ценных бумаг 

эмиссиялық бағалы қағаздар нысаны - форма 
эмиссионных ценных бумаг 

эмиссиялық бағам - эмиссионный курс 
эмиссиялық банк - эмиссионный банк 
эмиссиялық депо шот - эмиссионный счет депо 
эмиссиялық директива, эмиссиялық басшылық 
нұсқау - эмиссионная директива 

эмиссиялық жүйе - система эмиссионная 
эмиссиялық жүйе, ақша шығару жүйесі - эмиссионная 
система 

эмиссиялық жүйелер - эмиссионные системы 
эмиссиялық комиссия - комиссия эмиссионная 
эмиссиялық компания - компания эмиссионная 
эмиссиялық консорциум - консорциум эмиссионный 
эмиссиялық кредит - кредит эмиссионный 
эмиссиялық қамтамасыз ету - эмиссионное 
обеспечение 

эмиссиялық қор - эмиссионный фонд 
эмиссиялық құқық - эмиссионное право 
эмиссиялық қызмет - деятельность эмиссионная 
эмиссиялық мекеме - эмиссионное учреждение 
эмиссиялық міндеттемелер - обязательства 
эмиссионные 

эмиссиялық операция - эмиссионная операция 
эмиссиялық операциялар бойынша есеп-қисап - 
отчетность по эмиссионным операциям 

эмиссиялық орган - эмиссионный орган 
эмиссиялық организм - эмиссионный организм 
эмиссиялық орталық - эмиссионный центр 
эмиссиялық пайда - эмиссионная прибыль 
эмиссиялық пайыздық мөлшерлеме - эмиссионная 
процентная ставка 

эмиссиялық прима, эмиссиялық пайда - эмиссионная 
прима 

эмиссиялық рұқсат - эмиссионное разрешение 
эмиссиялық салық - эмиссионный налог 
эмиссиялық сальдо - эмиссионное сальдо 
эмиссиялық сертификат - сертификат эмиссионный 
эмиссиялық синдикат - эмиссионный синдикат (ЭС) 
эмиссиялық сыйлықақы - эмиссионная премия 
эмиссиялық табыс - эмиссионный доход 
эмиссиялық тапсырма - эмиссионное задание 
эмиссиялық тəртіп - эмиссионная дисциплина 
эмиссиялық теңгерім - эмиссионный баланс 
эмиссиялық үй - эмиссионный дом 
эмиссиялық шегерім - эмиссионная скидка 
эмиссиялық шығасы - эмиссионные потери 

эмиссиялық-кассалық операциялар - эмиссионно-
кассовые операции 

эмиссиялық-кассалық реттеу - эмиссионно-кассовое 
регулирование 

эмиссияны жаңарту - возобновлять эмиссию 
эмиссияның ақша бірлігі - денежная единица эмиссии 
эмиссияның өсуі - рост эмиссии 
эмитент міндеттемесі - обязательство эмитента 
эмитент, ақша шығарушы, құнды қағаз шығарушы - 
эмитент 

эмитент-банк - банк-эмитент 
эмитентке жалпы сенім - общее доверие к эмитенту 
эмитент-компания - компания-эмитент 
эмитент-синдикат - синдикат-эмитент 
эмитенттер құқықтарын қорғау - защита прав эмитентов 
эмитенттің эмиссиялық шоты - эмиссионный счет 
эмитента 

эмитет - эмитет 
эмоция - эмоция, сезім, сезіну
энергия; қуат - энергия
энквайринг - энквайринг 
энтомологиялық зерттеу (байқау, бақылау) - 
энтомологическое обследование (надзор, контроль) 

энциклопедия - энциклопедия 
эпиграф - эпиграф 
эпиграфика - эпиграфика 
эпистолярлық конкурс, эпистолярлық байқау - 
эпистолярный конкурс

эрудиция, білімдарлық - эрудиция 
эскпорт жеңілдіктері - экспортные льготы 
эскроу - эскроу 
эскроу-агент - эскроу-агент 
эскроу-келісім - эскроу-соглашение 
эскроу-қорлар - эскроу-фонды 
эскроу-қызметші - эскроу-служащий 
эсперанто - эсперанто 
эстафета - эстафета 
эстетика, əсемдік - эстетика 
эстимативтік құн - эстимативная стоимость 
этикалық мінез-құлық туралы кодекс, əдептілік 
туралы кодекс - кодекс об этическом поведении 

этикалық нормалар, əдептік нормалар - этические 
нормы 

этикет - этикет, əдеп
этнография - этнография 
этнос, халық, ұлыс - этнос 
этностық - этнический 
эфир - эфир 
эшелон - эшелон
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юзанс - юзанс 
юнион кард - юнион кард 
юнитизация - юнитизация 
ЮНКТАД (UNCTAD - Unіted Natіons Conference for 

Tradіng and Development - БҰҰ-ның Сауда мен даму 
жөніндегі конференциясы) - ЮНКТАД (UNCTAD - 
Unіted Natіons Conference for Tradіng and Development 
- Конференция ООН по торговле и развтию)

ЮНСИТРАЛ (UNCІTRAL Unіted Natіons Commіssіon 
on Іnternatіonal Trade Law - БҰҰ-ның Халықаралық 

сауда құқығы жөніндегі комиссиясы) - ЮНСИТРАЛ 
(UNCІTRAL - Unіted Natіons Commіssіon on 
Іnternatіonal Trade Law - Комиссия ООН по праву 
международной торговли)

юрисдикция, хұкім, заңи хұкім, хұкімет - юрисдикция 
юро (дисконттық карточка) - юро 
юроклир - юроклир 
юропартнерз - юропартнерз 
юропей - юропей 

Ю
 

Я 
ядро, озан - ядро 
ядролық қару - ядерное оружие

ядролық тайталас - противостояние                      
ядерное
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“автоматический кассир” - “автоматты кассир”
адресат мне известен” - “хат алушы маған белгілі”
“акцептовано” - “акцептелді”, “ризалық берілді”, 

“құпталды” 
аббревиатура - аббревиатура
абзац - абзац, азатжол
абонемент - абонемент
абонементные ящики для быстрого обслуживания 
банковских клиентов - банк клиенттеріне тез қызмет 
көрсетуге арналған абоненттік жəшіктер

абонементный ящик (а/я) - абонементтік жəшік (а/ж)
абонент - абонент
абонентная задолженность - абоненттік берешек
абонентная плата - абоненттік ақы
абонентная плата за телефон - телефон үшін 
абоненттік ақы

абонентный отдел - абоненттік бөлім
абонентный почтовый ящик - абоненттік пошта  
жəшігі

абонентская коробка - абонент қорабы 
абонентская связь - абонент байланысы 
абонентская сеть - абонент желісі 
абонентская телефонная линия - абоненттік телефон 
желісі

абонентский почтовый ящик - абоненттік пошта 
жəшігі

абонентский пункт - абонент орны 
абонентский шкаф - абоненттік шкаф
абонировать - абонемент беру
абрис - жиексызба; абрис
абсолютная адресация - абсолюттік мекенжайға жіберу 
абсолютная прибыль - абсолюттік пайда, шектеусіз 
пайда

абсолютная цена - абсолюттік баға
абсолютное значение одного процента прироста - бір 
пайыз өсімнің абсолюттік мəні

абсурд - сандырақ
авалирование - авальдау‚ кепілдендіру (авальды 
ресімдеу)

авалист - авальшы, кепілгер 
аваль - аваль, кепілхат
аванс - аванс, алғытөлем
аванс на текущем банковском счете - ағымдағы банк 
шотына аванс (алғытөлем)

аванс погашен - аванс (алғытөлем) өтелді
аванс под дебиторскую задолженность - дебиторлық 
берешек кепілімен берілетін аванс (алғытөлем)

аванс под залог - кепілзат кепілімен берілетін аванс 
(алғытөлем)

аванс под ценные бумаги - бағалы қағаздар кепілімен 
берілетін аванс (алғытөлем)

аванс срочный - мерзімді аванс (алғытөлем)
аванс целевой - мақсатты аванс (алғытөлем)
аванс-задаток - аванс (алғытөлем)-кепіл ақша
авансирование - аванс (алғытөлем) беру

авансирование денежных средств - ақшалай 
қаражаттың алғытөлемін төлеу

авансированная стоимость - алғытөлем төленген құн
авансированные средства - алғытөлем төленген 
қаражат, алғытөлемге берілген қаражат; алдын ала 
жұмсалған қаражат 

авансированный капитал - авансыланған капитал
авансированный кредит - авансыланған кредит
авансовая книжка - аванстық кітапша
авансовая расписка - аванстық қолхат
авансовая ссуда - аванстық (алғытөлемдік) несие
авансовое покрытие - аванстық (алғытөлемдік) өтем
авансовые платежи - алғытөлемдік төлемдер, аванстық 
төлемдер

авансовый кредит - алғытөлемді кредит
авансовый остаток - алғытөлем қалдығы
авансовый отчет - алғытөлем есептемесі (есеп беру)
авансовый платеж - алғытөлемдік төлем, аванстық 
төлем 

авансовый платеж по основной сумме долга - 
борыштың негізгі сомасы бойынша алғытөлемдік 
төлем

авансодержатель - алғытөлем ұстаушы, алғытөлем 
алушы

авансом - аванс түрінде, алғытөлем түрінде
авантитул - авантитул
авантюра - авантюра, арандату
аварийная ситуация - апат жағдайы
аварийно-восстановительные работы - апаттық-
қалпына келтіру жұмыстары

аварийно-спасательная служба - апаттық құтқару 
қызметі

аварийность - апаттылық 
аварийный вагон - тозығы жеткен вагон, апатқа 
ұшыраған вагон

аварийный выключатель - апаттық ажыратқыш 
аварийный запас - апаттық қор
аварийный сигнал - апаттық дабыл 
авария - апат
авиа - авиа, əуе
авиагрузовая накладная - авиакөлік жүкқұжаты
авиадепеша - авиажеделхат
авиакомпания - авиакомпания
авиакорреспонденция - авиахат-хабар
авиалиния - авиажелі
авиалиния с промежудочной посадкой - арада қонып 
ұшатын авиажелі

авианакладная - авиажүк құжаты
авиаотправление - авиажөнелтім
авиаотправление без дополнительного тарифа - 
қосымша тарифсіз авиажөнелтім

авиаотправление с дополнительным тарифом - 
қосымша тарифті авиажөнелтім, қосымша тарифті 
əуежөнелтім

авиапосылка - авиасəлемдеме, əуесəлемдеме

А 



553 АВТОМОБИЛЬ

авиапосылочная карта “авиапосылки” - 
“авиасəлемдемелер” атты авиасəлемдемелік карта

авиапочта - авиапошта
авиапочтовая марка - авиапошта маркасы
авиапочтовое расстояние - авиапошта қашықтығы
авизировать - авизолау, растау 
авизо - авизо, растама 
авизо банка - банк растамасы 
авизо входящее - кіріс растама
авизо дебетовое - дебеттегі растама, дебеттік растама 
авизо иностранное - шетелдік растама
авизо исходящее - шығыс растама
авизо клиента - клиенттің авизосы (растамасы)
авизо кредитовое - кредиттегі растама, кредиттік 
растама 

авизо о поступлении перевода - аударымның түскені 
туралы растама

авизо отправленное - жөнелтілген растама
авизо почтовое - пошталық растама
авизо предварительное - алдын ала хабарланатын 
растама

авизо сводное - жиынтық растама
авизо телеграфное - телеграфтық растама
авизование - растау 
авизование документарного аккредитива - 
құжаттамалы аккредитивті растау 

авизованная тратта - авизоланған (растама берілген) 
тратта

аврал - аврал, қарбалас
автобаза - автобаза
автобиографические данные - өмірбаян деректері
автобиография - өмірбаян
автограф - қолтаңба
автография - автография
автодорожная накладная - автожол жүкқұжаты
автозахват - автоқарпым, автоқарпу (кеңістіктік 
конвейерлердегі қаптарға арналған)

автомат - автомат
автомат для выдачи банковских билетов (банкомат) - 
банк билеттерін беретін автомат (банкомат)

автомат для выдачи наличности - нақты ақша беретін 
автомат

автомат по продаже почтовой продукции - пошта 
өнімін сататын автомат

автомат по размену денег - ақша майдалайтын автомат
автоматизация - автоматтандыру
автоматизация банковских операций - банк 
операцияларын автоматтандыру 

автоматизация бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есепті автоматтандыру

автоматизация делопроизводства - ісқағаздарын 
жүргізуді автоматтандыру

автоматизация программирования - бағдарламалауды 
автоматтандыру

автоматизация проектирования - жобалауды 
автоматтандыру 

автоматизация производства - өндірісті 
автоматтандыру

автоматизация учета - есепті автоматтандыру
автоматизация финансовых расчетов - қаржы есебін 
автоматтандыру 

автоматизированная линия - автоматтандырылған желі
автоматизированная обработка данных - деректерді 
автоматты түрде өңдеу

автоматизированная система проектирования 
конструкций (АСПК) - құрастырымдарды 
автоматтандырылған жобалау жүйесі 

автоматизированная система управления - 
автоматтандырылған басқару жүйесі 

автоматизированная система финансовых расчетов - 
автоматтандырылған қаржы есеп айырысуы жүйесі

автоматизированная система электронных платежей 
(АСЭП) - автоматтандырылған электрондық төлемдер 
жүйесі

автоматизированная телефонная станция - 
автоматтандырылған телефон стансасы

автоматизированное почтовое отделение - 
автоматтандырылған пошта бөлімшесі

автоматизированный банк данных - 
автоматтандырылған деректер қоры

автоматизированный банк классификаторов 
- автоматтандырылған сыныптауыштар қоры, 
автоматтандырылған сыныптауыштар жинақтамасы

автоматизировать - автоматтандыру
автоматика - автоматика
автоматическая система контроля - автоматтық 
бақылау жүйесі

автоматически возобновляемый аккредитив - 
өздігінен жаңаратын аккредитив

автоматически возобновляемый кредит - өздігінен 
жаңаратын кредит

автоматически погашаемая ссуда - өздігінен өтелетін 
несие

автоматические весы - автоматты таразы
автоматический - өздігінен
автоматический кассовый аппарат - автоматты 
кассалық аппарат

автоматический метод исчисления доходов и расходов 
- кіріс пен шығысты есептеудің дағдылы əдісі

автоматический счет трансфертных услуг - 
трансферттік қызметтердің автоматты шоты

автоматический, предварительно 
санкционированный денежный перевод - алдын ала 
рұқсат етілген дағдылы ақшалай аударым

автоматическое изъятие - автоматты түрде өндіріп алу 
автоматическое инвестирование полученных средств 

- алынған қаражатты дағдылы инвестициялау
автоматическое лицензирование - автоматты түрде 
лицензиялау

автоматическое операционное окно - автоматтық 
операциялық терезе

автомашина - автокөлік
автомобиль - автомобиль 
автомобиль грузопассажирский - жүк-жолаушы 
автомобилі

автомобиль легковой - жеңіл автомобиль
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автомобильный маршрут - автомобиль бағыты
автоним - автоним
автономия - автономия
автономная приходно-расходная касса - дербес кіріс-
шығыс кассасы

автономные бюджеты - дербес бюджеттер
автономные инвестиции - дербес инвестиция
автономный тариф - дербес тариф
автопогрузочные весы - автотиегішті таразы
автопортрет - өз портреті
автор - автор, туындыгер
автор документа - құжат авторы
автор документа личного происхождения - жеке тектік 
құжат авторы

автор официального документа - ресми құжат авторы
автор проекта - жоба авторы 
автореферат - автореферат 
авторизационный центр - авторлау орталығы 
авторизация - авторландыру, авторлау, қуаттау
авторизация кредитной карты - несие картасын 
қуаттау

авторизация магнитных карточек - магнитті 
карточкаларды қуаттау

авторизация по обмену - айырбас бойынша қуаттау 
авторитарный - өктемшіл
авторитет - бедел, абырой 
авторитет непререкаемый - даусыз бедел
авторский лист - авторлық баспа табақ
авторский надзор - авторлық қадағалау
авторское право - авторлық құқық
авторское свидетельство - авторлық куəлік
авторучка - автоқалам
автостоянка - автотұрақ
автотранспорт - автокөлік 
автотранспортное обеспечение - автокөлікпен 
қамтамасыз ету

автотранспортное средство - автокөлік құралы
автотранспортный цех - автокөлік цехы
автохтоны - ежелгі тұрғын халық
авуары - авуарлар
агент - агент
агент клиента - тапсырыскер агенті
агент платежный - төлем жөніндегі агент
агент по изъятию банкнот - банкнот алу жөніндегі 
агент

агент по инкассо - инкассо жөніндегі агент
агент по обмену - айырбас жөніндегі агент
агент по платежам - төлем жөніндегі агент
агент по трансферту - трансферт жөніндегі агент
агент трансфертный - трансферттік агент
агент финансовый - қаржы агенті
агентская облигация - агенттік облигация
агентские услуги - агенттік қызметтер көрсету
агентское соглашение - агенттік келісім
агентство - агенттік
агентство информатизации и связи - ақпараттандыру 
жəне байланыс агенттігі

агитатор - үгітші

агитплакат - үгітқағаз
агрегаты денежной массы - ақша жиынының 
агрегаттары

агреман - агреман
агрессия - басқыншылық
адаптация - бейімделу
адаптация социальная - əлеуметтік бейімделу
адвокат - адвокат
адекватность - бара-барлық
адекватный - бара-бар
административная единица - əкімшілік бірлік
административная ответственность - əкімшілік 
жауапкершілік

административное задержание - əкімшілік жолмен 
ұстау

административное подчинение - əкімшілік бағыныс
административное правонарушение - əкімшілік құқық 
бұзушылық

административное производство - əкімшілік өндіріс
административно-территориальная единица - 
əкімшілік-аумақтық бірлік

административно-территориальное устройство - 
əкімшілік-аумақтық құрылым

административно-территориальный - əкімшілік-
аумақтық

административно-хозяйственный - əкімшілік-
шаруашылық

административно-хозяйственный отдел - əкімшілік-
шаруашылық бөлім 

административные методы - əкімшілік əдістер 
административные методы воздействия - əкімшілік 
ықпал ету əдістері

административные методы воздействия - ықпал 
жасаудың əкімшілік əдістері

административные платежи - əкімшілік төлемдері
административные процентные ставки - əкімшілік 
пайыздық мөлшерлемелер

административные процентные ставки по 
депозитам - депозиттер бойынша əкімшілік пайыздық 
мөлшерлемелер

административные процентные ставки по ссудам - 
несие бойынша əкімшілік пайыздық мөлшерлемелер

административные расходы - əкімшілік шығыстар
административный комитет координации (АКК) - 
əкімшілік үйлестіру комитеті

административный орган - əкімшілік орган
административный персонал - əкімшілік қызметкер
административный работник - əкімшілік қызметкер
административный совет (АС) - əкімшілік кеңес
административный совет ВПС - ДПО-ның əкімшілік 
кеңесі

административный союз - əкімшілік одақ 
администратор - əкімгер, əкімші
администратор счета - шот əкімгері
администратор трастового счета - сенімгерлік шот 
əкімгері

администрация - əкімшілік
администрация-дебитор - дебитор-əкімшілік
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администрация-кредитор - кредитор-əкімшілік
администрация, не выполняющая свои обязательства 

- өзінің міндеттемелерін орындамайтын əкімшілік
администрация-посредник - делдал-əкімшілік
адрес - мекенжай
адрес отправителя - жөнелтушінің мекенжайы
адрес отправления - жөнелтімнің мекенжайы
адрес получателя - алушының мекенжайы
адрес приветственный - құттықтау хат, құттықтау 
жолданымы 

адресант - хат жолдаушы
адресат - жолданушы, жолданым иесі, хат алушы
адресат почтовых отправлений - пошта жөнелтімдерін 
алушы, пошта жөнелтімдері жолданушы

адресная зона - мекенжай аймағы
адресная инвестиционная программа - атаулы 
инвестициялық бағдарлама

адресная карточка - мекенжай карточкасы
адресная помощь - атаулы көмек
адресная система доставки - мекенжайлық жеткізу 
жүйесі

адресная система экспедирования - мекенжайлық 
жөнелту жүйесі

адресная справка - мекенжай анықтамасы
адресное бюро - мекенжай бюросы
адресное комиссионное вознаграждение - атаулы 
комиссиялық сыйақы

адресное поле - мекенжайлық һашия
адресные социальные выплаты - атаулы əлеуметтік 
төлемдер

адресный ярлык - мекенжайлық жапсырма
адресование почтовых отправлений - пошталық 
жөнелтімдерді мекенжайға жіберу

адресованный - жіберілген, мекенжайға жіберілген 
адресовать - арнау, бағыттау, мекенжайға жіберу 
адресовать письмо - хатты алушыға жөнелту
адритура - адритура
ажио - ажио, айырма
ажио-конто - ажио-конто 
ажио-надбавка - ажио-үстеме 
ажур - ажур
аз (азы) - басы
академик - академик
академия - академия
аквитенс - аквитенс 
аким - əкім
акимат - əкімдік 
аккит - аккит 
акклиматизация - бейімделу
акклиматизация документов - құжаттарды жерсіндіру 

(мұрағат) 
аккомодация - аккомодация, дағдылану, машықтану 
аккорд - аккорд 
аккордная плата - көтеріңкі ақы
аккредитив - аккредитив, сенімдеме 
аккредитив авизованный - авизоланған аккредитив, 
расталған аккредитив 

аккредитив банка (банковский) - банк аккредитиві

аккредитив безотзывно-неподтвержденный - 
қайтарып алынбайтын расталмаған аккредитив

аккредитив безотзывно-подтвержденный - қайтарып 
алынбайтын расталған аккредитив

аккредитив безотзывный - қайтарып алынбайтын 
аккредитив 

аккредитив бессрочный - мерзімсіз аккредитив
аккредитив бланковый - бланкілік аккредитив 
аккредитив возобновляемый - жаңартылмалы 
аккредитив

аккредитив гарантийный - кепілдікті аккредитив
аккредитив гарантированный - кепілдендірілген 
аккредитив

аккредитив делимый - бөлінбелі аккредитив
аккредитив денежный - ақша аккредитиві, ақшалай 
аккредитив

аккредитив депонированный - депозиттелген 
аккредитив

аккредитив документарный - құжаттамалық 
аккредитив, құжатталған аккредитив 

аккредитив документированный - құжатталған 
аккредитив

аккредитив именной - атаулы аккредитив, бəсіре 
аккредитив

аккредитив отменяемый - күші жойылатын аккредитив
аккредитив переводной - аудармалы аккредитив
аккредитив покрытый - өтелген аккредитив
аккредитив почтовый - пошта аккредитиві
аккредитив предварительный - алдын ала төленетін 
аккредитив

аккредитив разовый - бір жолғы аккредитив
аккредитив револьверный - жаңартпалы аккредитив
аккредитив резервный - резервтік аккредитив, сақтық 
аккредитив, сақтаулы аккредитив

аккредитив с гарантией оплаты - төлемақысы 
кепілдікті аккредитив

аккредитив с задержкой платежа - төлемі кідіртілетін 
аккредитив

аккредитив с отсрочкой платежа - төлем мерзімі 
кейінге қалдырылатын аккредитив

аккредитив телеграфный - телеграфтық аккредитив 
аккредитив транзитный - транзиттік аккредитив 
аккредитив трансфертабельный - трансферттік 
аккредитив, аудармалы аккредитив 

аккредитив учетный - есептік аккредитив 
аккредитивная оговорка - аккредитивтік ескертпе
аккредитивная форма расчетов - аккредитивтік есеп 
айырысу нысаны

аккредитование - аккредиттеу
аккредитованные чеки - аккредиттелген чектер
аккредитованный - тіркелген
аккредитованный вкладчик - аккредиттелген 
салымшы 

аккредитованный инвестор - тіркелген инвестор
аккумулирование документов - құжаттарды 
шоғырландыру 

аккумулирование кредитных ресурсов - кредит 
ресурстарын шоғырландыру
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аккумулированные непогашенные затраты - 
шоғырландырылған өтелмеген шығын

аккумулированные списания - шоғырландырылған 
есептен шығару

аккумулировать - жинау, шоғырландыру
аккумуляция денежных средств - ақшалай қаражатты 
шоғырландыру

аккумуляция депозитов - депозиттерді шоғырландыру
аккумуляция капитала - капиталды шоғырландыру
аккумуляция средств - қаражатты шоғырландыру
аксессуар - аксессуар 
аксиома - аксиома 
акт - акт, кесім 
акт “информация в случае конфискации почтового 
отправления” - “пошта жөнелтімі тəркіленген 
жағдайдағы ақпарат” атты акті

акт в случае конфискации почтового отправления - 
пошта жөнелтімі тəркіленген жағдайдағы акті

акт выполненных работ - орындалған жұмыстардың 
актісі

акт государственной власти - мемлекеттік билік актісі 
акт законодательный - заңнамалық акті
акт записи гражданского состояния - азаматтық халді 
тіркеу актісі

акт инвентаризации - түгендеу актісі 
акт инвентаризации наличия денежных средств - 
ақшалай қаражаттың бары-жоғын түгендеу актісі 

акт нормативный - нормативтік акт, нормативтік кесім
акт нотариальный - нотариалдық акт
акт о нарушениях, касающихся отправлений 
письменной корреспонденции с объявленной 
ценностью - құндылығы жарияланған жазбаша хат-
хабардың жөнелтілуіне қатысты жолсыздықтар туралы 
акті

акт о нарушениях, касающихся отправлений 
почтовых посылок - пошталық сəлемдемелердің 
жөнелтілуіне қатысты жолсыздықтар туралы акті

акт о нарушениях, касающихся почтовых посылок - 
пошта сəлемдемелеріне қатысты жолсыздықтар туралы 
акті

акт описи - тізімдеме актісі, хаттау актісі
акт оценки - бағалау актісі
акт платежа - төлем актісі
акт подзаконный - заңға тəуелді акт
акт приема-передачи - қабылдау-өткізу акті 
акт проверки - тексеру актісі
акт протеста - наразылық актісі
акт ревизии - тексеріс актісі
акт сверки - салыстыру актісі
акт сверки взаиморасчетов - өзара есеп айырысуды 
салыстыру актісі 

акт списания - есептен шығару актісі 
актив - актив 
актив и пассив финансового отчета - қаржы 
есептемесінің активі мен пассиві

актив, приносящий доход - табыс əкелетін актив
актив, приносящий процентный доход - пайыздық 
табыс əкелетін актив

активизировать - жандандыру
активная позиция - активтік жайғасым, белсенді 
жайғасым

активное денежное обращение - белсенді ақша 
айналысы

активное сальдо - актив сальдо 
активное сальдо платежного баланса - төлем 
теңгерімінің актив қалдығы (сальдосы)

активно-пассивные счета - актив-пассив шоттар
активность - белсенділік
активные счета - актив шоттар
активный - белсенді, актив
активный капитал - актив капитал
активы - активтер 
активы баланса - теңгерім активтері 
активы бюджета - бюджет активтері
активы в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі активтер

активы внебалансовые - теңгерімнен тыс активтер
активы внеоборота - айналымнан тыс активтер
активы денежные - ақшалай активтер
активы доступные - қолжетімді активтер, мүмкіндікті 
активтер 

активы доходные - кірісті активтер 
активы замороженные - тоқтау салынған активтер 
активы краткосрочные - қысқа мерзімді активтер
активы легко реализуемые - оңай өткізілетін активтер
активы ликвидные - өтімді активтер
активы незаложенные - кепілге салынбаған активтер 
активы неликвидные - өтімсіз активтер 
активы нематериальные - бейматериалдық активтер
активы оборотные - айналым активтері 
активы фиксированные - тіркелген активтер, 
тиянақталған активтер

активы финансовые - қаржы активтері
акт-извещение - хабарлама-акт
актировать - актілеу
актовые книги - акт кітаптары
актуализация - көкейтесті ету
актуализация регистра - тіркелімді жаңғырту
актуальность - көкейтестілік, өзектілік 
актуальный - көкейтесті, өзекті 
акты внешнего (внутреннего) действия - сыртқы 

(ішкі) іс-əрекет актілері
акты Всемирного почтового союза (акты ВПС) - 
Дүниежүзілік пошта одағының актілері (ДПО актілері)

акты гражданского состояния - азаматтық хал актілері
акты исполнительно-распорядительных органов - 
атқарушы-өкімші органдардың актілері

акты подзаконные - заңға тəуелді актілер, заңнан 
туындаған актілер

акты союза - одақ актілері 
акцепт - акцепт, ризалық, құптама
акцепт гарантийный - кепілдікті ризалық
акцепт документарный - құжаттамалық құптау
акцепт подписан - акцептіге (қуаттамаға) қол қойылды
акцепт произведен в срок - акцепт (ризалық) 
мерзімінде берілді
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акцепт счета - шотқа ризалық, шоттық құптау
акцепт чековый - чекке ризалық, чекті құптау
акцептант - акцептант, ризалық беруші, құптаушы
акцептационный срок - акцептеу мерзімі, ризалық беру 
мерзімі, құптау мерзімі

акцептация - акцептация, акцептеу, ризалық беру, 
құптама

акцептирование - акцептеу, ризалық беру, құптау 
акцептированное платежное поручение - құпталған 
төлем тапсырмасы

акцептированное поручение - құпталған тапсырма
акцептная форма расчетов - акцептілік есеп айырысу 
нысаны, құптамалы есеп айырысу нысаны

акцептный краткосрочный кредит - акцептілік қысқа 
мерзімді кредит

акцептный кредит - акцептілік кредит 
акцептный счет - акцептілік шот
акцептован - акцептелді, ризалық берілді 
акцептование - акцептеу, ризалық беру, құптау 
акцептование чека - чекті акцептеу, чекке ризалық беру
акцептованная дебетовая карта - құпталған дебеттік 
карта

акцептованное платежное поручение - құпталған 
төлем тапсырмасы

акцептованное поручение - ризалық берілген тапсырма, 
құпталған тапсырма

акцептованный - акцептелген (ризалық берілген)
акцептованный кредит - акцептелген кредит, құпталған 
кредит

акцептованный чек - акцептелген чек 
акцепты к получению - алуға ұсынылған акцептілер
акцепты к уплате - төлеуге ұсынылған акцептілер
акцессорная ответственность - акцессорлық 
жауапкершілік

акцессорное обеспечение денежного долга - ақшалай 
борышты акцессорлық қамтамасыз ету

акцессорное обязательство - акцессорлық міндеттеме, 
қосымша міндеттеме

акциз - акциз
акции акционерного общества - акционерлік қоғамның 
акциялары

акции без дивиденда - дивидендісіз акциялар
акции без номинала - атаулы құны көрсетілмеген 
акциялар

акции без права голоса - дауыс құқығынсыз акциялар 
акции без указания нарицательной цены - көрсетулі 
бағасы көрсетілмейтін акциялар

акции без указания номинальной стоимости - атаулы 
құны көрсетілмейтін акциялар

акции без указания номинальной цены - атаулы 
бағасы көрсетілмейтін акциялар

акции безголосые - дауыс алу құқығын бермейтін 
акциялар

акции безноминальные - атаусыз акциялар
акции бесплатные - тегін акциялар
акции бланковые - бланкілік акциялар
акции бухгалтерские - бухгалтерлік акциялар
акции гарантированные - кепілдік берілген акциялар

акции голосующие - дауыс құқығын беретін акциялар
акции дифференцированные - сараланған акциялар
акции доверенных лиц - сенімгер тұлғалардың 
акциялары

акции долговые - борышқорлық акциялар
акции доходные - табысты акциялар
акции зарегистрированные - тіркелген акциялар
акции именные - атаулы акциялар
акции казначейские - қазынашылық акциялар
акции на предъявителя - ұсынушыға арналған 
акциялар

акции невыкупленные - сатып алынбаған акциялар
акции обратимые - қайтымды акциялар
акции погашаемые - өтелмелі акциялар
акции подписные - жазылыстық акциялар
акции привилегированные - артықшылықты    
акциялар

акции с ограниченным правом - құқығы шектеулі 
акциялар

акционер - акционер 
акционерная собственность - акционерлік меншік
акционерное общество - акционерлік қоғам 
акционерное общество “Казпочта” - “Қазпошта” 
акционерлік қоғамы 

акционерное полномочие - акционерлік өкілеттік
акционерное право - акционерлік құқық
акционерный капитал - акционерлік капитал
акция - акция 
акция политическая - саяси акция
алгоритм - алгоритм
алиби - алиби
алименты - алимент 
алкоголизм - маскүнемдік
аллегория - астарлы сөз
аллергия - аллергия
аллигат - аллигат
алфавит - əліпби
алфавит личных дел - жеке адам істерінің əліпбиі, жеке 
іс əліпбиі

алфавитная книга - əліпбилік кітап
алфавитный порядок - əліпбилік тəртіп
алфавитный список - əліпбилік тізім
альбом - альбом
альманах - альманах
альтернатива - балама
альтернативная гипотеза - баламалы жорамал
альтернативная процентная ставка - баламалы 
пайыздық мөлшерлеме

альтернативная цена - баламалы баға
альтернативное обязательство - баламалы міндеттеме
альтернативное предложение - баламалы ұсыныс
альтернативный баланс - баламалы теңгерім
альтруизм - альтруизм
альфа - альфа
альянс - одақ, бірлестік
аманко - аманко, жетіспеушілік, кем шығу, кем есеп
амбиция - кеудемсоқтық
амнистия - рақымшылық



558АМОРТИЗАЦИОННАЯ

амортизационная закладная - амортизациялық 
кепілпұл, өтемпұлдық кепілпұл, тозымпұлдық 
кепілсалым

амортизационные отчисления - амортизациялық 
аударым, өтемпұл жарнасы, тозымпұл жарнасы

амортизационные средства - тозымпұл қаражаты
амортизационный кредит - тозымпұл кредиті
амортизационный резерв - сақтық қор
амортизационный срок - тозымпұлдық мерзім
амортизация - тозымпұл, өтелім
амортизация бухгалтерская - бухгалтерлік тозымпұл
амортизация долга - борыш тозымпұлы
амортизация накопленная - қорланған тозымпұл
амортизация основных средств - негізгі құрал-
жабдықтардың тозымпұлы

амортизация ссуды - несие тозымпұлы
амортизация уменьшающегося остатка - кемімелі 
қалдық тозымпұлы

анаграмма - анаграмма
анализ - талдау
анализ баланса - теңгерімді талдау
анализ балансового отчета - теңгерімдік есептемені 
талдау

анализ безубыточности - залалсыздықты талдау
анализ бухгалтерского баланса - бухгалтерлік 
теңгерімді талдау

анализ бухгалтерской отчетности - бухгалтерлік есеп-
қисапты талдау

анализ выполнения приходно-расходной сметы - 
кіріс-шығыс сметасының орындалуын талдау

анализ движения наличности - қолма-қол ақша 
қозғалысын талдау

анализ денежных потоков - ақша ағынын талдау
анализ исполнения бюджета - бюджеттің атқарылуын 
талдау

анализ исполнения сметы - сметаның атқарылуын 
талдау

анализ количественных показателей - сандық 
көрсеткіштерді талдау 

анализ ликвидности - өтімділікті талдау
анализ ликвидности баланса - теңгерімнің өтімділігін 
талдау

анализ маркетинговых затрат - маркетинг 
шығындарын талдау

анализ материала - материалды талдау
анализ общеэкономической ситуации - жалпы 
экономикалық жағдайды талдау

анализ платежеспособности - төлем төлеуге 
қабілеттілікті талдау

анализ потребителя - тұтынушыны талдау
анализ предложений поставщиков - жеткізушілердің 
ұсыныстарын талдау

анализ прибыльности - пайдалылықты (табыстылықты) 
талдау

анализ размеров спроса - сұраным көлемін талдау
анализ спроса и потребления - сұраным мен 
тұтынымды талдау

анализ структуры отрасли - сала құрылымын талдау

анализ субконто - қосалқы шотты талдау
анализ счета - шотты талдау 
анализ финансового плана - қаржы жоспарын талдау
анализ финансового состояния - қаржы жағдайын 
талдау

анализ финансовой устойчивости - қаржы 
тұрақтылығын талдау

анализ финансово-хозяйственной деятельности - 
қаржы-шаруашылық қызметін талдау

анализ финансовый - қаржы талдауы, қаржылық талдау
анализ финансовых аспектов - қаржы аспектілерін 
талдау

анализ финансовых отчетов - қаржы есептемесін 
талдау

анализ финансовых соотношений - қаржылық 
арасалмақты талдау

анализ частичного равновесия - ішінара тепе-теңдікті 
талдау

анализ эксплуатационной деятельности - пайдалану 
қызметін талдау 

аналитик - талдаушы, талдампаз
аналитическая записка - талдау хат
аналитический бухгалтерский учет - талдамалы 
бухгалтерлік есеп 

аналитический отчет административного совета - 
əкімшілік кеңестің талдамалы есептемесі

аналитический отчет совета почтовой эксплуатации - 
поштаны пайдалану кеңесінің талдамалы есептемесі

аналитический результат - талдамалы нəтиже
аналитический учет - талдамалы есеп
аналогичный - ұқсас 
аналогия - ұқсастық; аналогия
анархия - анархия, бейбастақтық
анафема - қарғыс айту, бəддұға
анахронизм - анахронизм
английский фунт - ағылшын фунты
андеррайтер - андеррайтер, кепілші
анкета - сауалнама 
анкета исследователя - зерттеуші сауалнамасы
анкетирование - сауалнама жүргізу
анклав - анклав
анналы - жылнама
аннексия - аннексия, басып алу
аннотация - андатпа
аннотация документа - құжат андатпасы
аннотация издания - басылымның аңдатпасы
аннотированные акты ВПС - ДПО-ның аңдатпалық 
актілері

аннуитет - аннуитет
аннулирование - күшін жою
аннулирование доверенности - сенімхаттың күшін жою
аннулирование договора - шарттың күшін жою
аннулирование долгов - борыштың күшін жою
аннулирование займов - қарызхаттың күшін жою, 
қарыздың күшін жою

аннулирование заказов - тапсырыстың күшін жою
аннулирование сделки - мəміленің күшін жою
аннулирование ссуды - несиенің күшін жою
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аннулирование суммы наложенного платежа - үстеме 
төлем сомасын жою

аннулирование счета - шоттың күшін жою
аннулированная подписка - жойылған жазылыс 
аннулированная сделка - күші жойылған мəміле
аннулированный чек - күші жойылған чек
аннулировать действие - қолданылу күшін жою
аннуляция - жою, күшін жою 
аннуляция денежных переводов - ақша аударымын 
жою

аннуляция квитанции - түбіртекті жою
аномалия - ауытқыма; тосын құбылыс
аноним - аноним
анонимка - домалақ арыз 
анонимное обращение - иесі көрсетілмеген өтініш
анонимный вклад - жасырын салым
анонимный документ - иесі көрсетілмеген құжат
анонимный счет - жасырын шот
анонс - алдын ала құлақтандыру
антивандальные ящики - антивандалды жəшік, 
тағылыққа қарсы жəшік

антивандальный почтовый ящик - тағылыққа қарсы 
пошталық жəшік

антидатировать - өткен күнді қою
антиинфляционная политика - инфляцияға қарсы 
саясат

антиинфляционная программа - инфляцияға қарсы 
бағдарлама

антиква - антиква
антиквариат - антиквариат; көненің көзі
антимонопольное законодательство - монополияға 
қарсы заңнама

антимонопольный - монополияға қарсы
антимонопольный комитет - монополияға қарсы 
комитет

антиобщественный - қоғам мүддесіне жат
антипатия - жаратпаушылық
антисейсмическое усиление - сейсмикаға қарсы 
күшейту

антисептик - зарарсыздандырғыш
антисептирование документов - құжаттарды 
зарарсыздаңдыру

антициклон - антициклон, қарсы циклон
антиципация - антиципация, мерзімінен бұрын төлеу, 
мерзімінен бұрын өтеу 

анфас - анфас
апатия - енжарлық, селқостық
апелляция - шағым, шағымдану, шағым арыз; жүгіну
аплодисменты - қолшапалақтау
апломб - өркөкіректік, менмендік
аполитизм - бейсаясаттық
апологет - апологет
апостилирование - апостилдеу
апостилирование документов - - құжаттарға мөрқалып 
басу

апостиль - арнайы мөрқалып
апостроф - дəйекше, апостроф
апофегма - қанатты сөз

аппарат - аппарат
аппарат аудиовизуальная - дыбыстық-бейнелік аппарат
аппарат звукозаписи - дыбысжазба аппараты
аппарат киносъемочный - кино түсіру аппараты
аппарат контактного копирования - түйіспелі көшіру 
аппараты

аппарат научно-справочный - ғылыми-анықтамалық 
аппарат 

аппарат осветительный - жарықтандыру аппараты 
аппарат проекционный - проекциялық аппарат 
аппарат ротационный - ротациялық аппарат 
аппарат справочно-поисковый - анықтамалық-іздеу 
аппараты

аппарат статической съемки - статикалық түсіру 
аппараты 

аппарат термокопировальный - термокөшіргі 
аппараты

аппарат управления - басқару аппараты
аппарат читально-копировальный - оқу-көшіру 
аппараты

аппаратно-бюрократический - аппараттық-төрешілдік
аппаратура - аппаратура
апробация - мақұлдау, қабылдау, байқаудан өткізу
апробация нормы - шаманы анықтап алу
аптечка индивидуальная - жеке дəрі-дəрмек 
қобдишасы

арабские цифры - араб сандары
арабский почтовый союз (АПС) - араб пошта одағы
арабскими цифрами - арабша сандармен
арбитр - төреші
арбитраж - арбитраж; төрелік, төрелік сот, əділқазы
арбитраж базисный - базистік арбитраж
арбитраж биржевой - биржалық арбитраж 
арбитраж валютный - валюталық арбитраж 
арбитраж двусторонний - екі жақты арбитраж 
арбитраж дивидендный - дивидендтік арбитраж
арбитраж дисконтный - дисконттық арбитраж
арбитраж курсовой - бағамдық арбитраж
арбитраж рисковый - тəуекелдік арбитраж
арбитраж фондовый - қор арбитражы
арбитражер - арбитражер 
арбитражирование - арбитраждық жасау 
арбитражная комиссия - төрелік комиссиясы 
арбитражная операция - арбитраждық операция
арбитражная сделка - арбитраждық мəміле
аргумент - дəлел, уəж, дəйек
аргументация - дəлелдеме, дəйектеме 
аргументировать позицию - ұстанымды дəйектеу
аргументировать предложение - ұсынысты дəйектеу
аргументировать текст документа - құжат мəтінін 
дəйектеу

ареал - ареал, кеңістік
ареал распространения - таралу кеңістігі
арена - арена, алаң
аренда - жал, жалгерлік, жалдау
аренда здания - үймеретті жалға алу 
аренда неотменяемая - өзгертілмейтін жал
аренда почтовых ящиков - пошта жəшігін жалға алу
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аренда с выкупным правом - сатып алу құқығы бар 
жал

аренда финансовая - қаржылық жалгерлік, қаржы 
жалгерлігі

арендатор - жалдаушы, жалгер 
арендная плата - жалдау ақысы
арендное имущество - жалдама мүлік
арендное предприятие - жалгерлік кəсіпорын
арендованный - жалға алынған 
арендодатель - жалға беруші
арест - тыйым салу; тұтқындау 
арест вклада - салымға тыйым салу, салымды 
тұтқындау 

арест имущества - мүлікке тыйым салу, мүлікті 
тұтқындау 

арест на вклад - салымға тыйым салу, салымды 
тұтқындау 

арест счета - шотты тұтқындау, шотқа тыйым салу 
аристократия - ақсүйек
аритмичная работа сортировочной машины - 
сұрыптау машинасының ырғақсыз жұмысы, сұрыптау 
машинасы жұмысының ырғақсыздығы

аритмичный - ырғақсыз
ароматизированный - хош иістендірілген 
артикль - артикль
архаизм - архаизм
археограф - археограф
археографическая подготовка документа - құжатты 
археографиялық дайындау 

археографическое оформление документа - құжатты 
археографиялық ресімдеу

археография - археография 
археология - археология 
архетип - архетип 
архив - мұрағат
архив аудиовизуальной документации - дыбыстық 
бейнелік құжаттама мұрағаты

архив ведомственный - ведомстволық мұрағат 
архив ведомственный объединенный - біріктірілген 
ведомстволық мұрағат

архив входящих и исходящих файлов - кірген жəне 
шыққан файлдардың мұрағаты 

архив государственный - мемлекеттік мұрағат 
архив данных - деректер мұрағаты 
архив закрытый - жабық мұрағат 
архив комплектующийся - толықтырылып жатқан 
мұрағат

архив личного происхождения - жеке тектік мұрағат 
архив личный - жеке мұрағат
архив национальный - ұлттық мұрағат 
архив некомплектующийся - тұйықталған мұрағат 
архив переменным составом документов - құжаттар 
құрамы өзгермелі мұрағат

архив постоянным составом документов - құжаттар 
құрамы тұрақты мұрағат 

архив промежуточный - аралық мұрағат 
архив религиозного объединения - діни бірлестік 
мұрағаты 

архив семейный - отбасылық мұрағат 
архив специальный государственный - мемлекеттік 
арнаулы мұрағат

архив частный - жеке меншік мұрағат 
архивариус - кіші мұрағатшы 
архивирование файлов - файлдары мұрағаттау
архивист - мұрағатшы
архив-музей - мұрағат-мұражай 
архивная опись - мұрағаттық тізімдеме
архивное справочное бюро - мұрағаттық анықтама 
бюросы

архивное дело - мұрағаттық іс
архивный каталог - мұрағаттық каталог
архивный тематический каталог - тақырыптық 
мұрағаттық каталог 

архивовед - мұрағаттанушы
архивоведение - мұрағаттану 
архивохранилище - мұрағат қоймасы 
архивохранилище специальное - арнаулы мұрағат 
қоймасы

архитектура - архитектура, сəулет
аспект - аспект, төркіні, мəнісі
аспирант - аспирант
аспирантура - аспирантура
ассамблея - ассамблея
ассигнация - қаражаттандыру 
ассигнование - қаржы бөлу, қаражаттандыру, бөлінген 
қаражат

ассигнование под залог - кепілзат кепілімен 
қаражаттандыру

ассигнования бюджетные - бюджеттен бөлінген қаржы, 
бюджеттен қаржы бөлу, бюджеттен қаражаттандыру

ассигнования дополнительные - қосымша қаржы   
бөлу

ассигнования из бюджета - бюджеттен қаржы бөлу
ассигнования контрактные - келісімшарт бойынша 
қаржы бөлу

ассигнования первоначальные - бастапқы қаржы   
бөлу

ассигнования по бюджету - бюджет бойынша қаржы 
бөлу

ассигновка - қаражаттандырма‚ қаражат бөлу
ассимиляция - ассимиляция
ассистент - ассистент
ассортимент - сұрыпталым, түрлер жинағы
ассортимент товаров - тауарлардың түр-түрі, 
тауарлардың сұрыпталымы

ассоциация - қауымдастық
ассоциация европейских почтовых операторов 
государственного сектора (постевропа) - мемлекеттік 
сектордың еуропалық пошта операторлары 
қауымдастығы (постеуропа)

астериск - астериск
астроним - астроним
астрофилателия - астрофилателия
атетеза - атетеза
атлас - атлас
атрибут - төлсипат
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атрибут текста документа - құжат мəтінінің атрибуты
атрибуты власти - биліктің төлсипаты
атташе - атташе
аттестат - аттестат
аттестация - аттестаттау
аудиенция - аудиенция
аудио - дыбыс
аудит - аудит, тексеру 
аудит финансовой отчетности - қаржы есеп-қисабының 
аудиті 

аудит финансовых отчетов - қаржы есептемесінің 
аудиті

аудитированная финансовая информация - 
аудиттелген қаржы ақпараты

аудитированный отчет - аудиттелген есептеме
аудитированный счет - аудиттелген шот
аудитор - аудитор, тексеруші
аудитория - аудитория, дəрісхана 
аудиторская компания - аудиторлық компания
аудиторский отчет - аудиторлық есептеме (есеп беру)
аудиторский отчет с ограничением - шектеулі 
аудиторлық есептеме

аудиторский финансовый контроль - аудиторлық 
қаржы бақылауы

аудиторское заключение - аудиторлық қорытынды, 
аудиторлық тұжырым

аудиторское заключение с оговоркой - аудиторлық 
ескертпелі қорытынды

аудиторское отказное заключение - аудиторлық бас 
тарту қорытындысы

аудиторское отрицательное заключение - аудиторлық 
теріс қорытынды

аукцион - аукцион, бəсеке сауда 
аутентичность текстов - мəтіндердің бірдейлігі, 
мəтіндердің сəйкестігі, тең түпнұсқалылық 

аутентичный - тең түпнұсқа
афера - алаяқтық, қулық-сұмдық
афиша - жарқағаз
афоризм - нақыл, қанатты сөз
африканский почтовый союз (АФПС) - африкалық 
пошта одағы

африканский союз почт и электросвязи (АСПЭ) - 
африкалық пошта жəне электр байланысы одағы

аэрограмма - аэрограмма
аэропорт - əуежай қызметі
аэрофилателия - аэрофилотелия
аэрофотодокументация - аэрофотоқұжаттама
аэрофотоснимок - аэрофотосурет

Б
 
багаж - багаж, жолжүк
багажная касса - жолжүк кассасы
база - база, негіз
база данных - дерекқор, деректер қоры
база денежная - ақша қоры
база депозитная - депозиттік қор
база информационная - ақпарат қоры
база источниковая - дереккөз базасы 
база капитальная - күрделі қаржы базасы 
база карточная - карточкалық қор 
база контракта - келісімшарт базасы
база кредитования - несиелендіру базасы
база ликвидности - өтімділік қоры
база материально-техническая - материалдық-
техникалық база 

база материально-финансовая - материал-қаржы қоры
база опорная - тірек базасы 
база правовая - құқықтық негіз
база технического обслуживания - техникалық қызмет 
көрсету базасы

базирование - орналастыру, негіздеу
базис - базис
базис бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп базисі
базис поставки - жеткізім базисі 
базисная ставка - базистік мөлшерлеме
базисная цена - базистік баға
базисные казначейские обязательства - базистік 
қазынашылық міндеттемелер 

базисные статьи платежного баланса - төлем 
теңгерімінің базистік баптары 

базисные условия поставки - жеткізудің базистік 
жағдайы 

базисный баланс - базистік теңгерім
базисный год - базистік жыл 
базисный день - базистік күн
базисный индекс цен - базистік баға индексі 
базисный метод - базистік əдіс
базисный платежный баланс - базистік төлем  
теңгерімі 

базовая адресация - негізгі мекенжайға жіберу 
базовая валюта - базалық валюта
базовая станция - негізгі стансы 
базовые активы - базалық активтер 
базовый год - базалық жыл
базовый период - базалық кезең
бакалавр - бакалавр 
бактериологическое оружие - бактериологиялық қару
баланс - теңгерім 
баланс активный - актив теңгерім
баланс бухгалтерский - бухгалтерлік теңгерім
баланс бюджетный - бюджет теңгерімі
баланс в учете - есептегі теңгерім 
баланс в целом - жалпы теңгерім 
баланс государственного бюджета - мемлекеттік 
бюджет теңгерімі

баланс данных - деректер теңгерімі
баланс движения капитала - капитал қозғалысының 
теңгерімі

баланс денежных доходов и расходов - ақшалай кіріс 
пен шығыс теңгерімі
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баланс денежных поступлений и платежей - ақшалай 
түсімдер мен төлемдердің теңгерімі

баланс денежных средств - ақшалай қаражат теңгерімі
баланс доходов и расходов - кіріс пен шығыс теңгерімі
баланс земельных угодий - пайдаланылатын жер 
теңгерімі

баланс использования рабочего времени - жұмыс 
уақытын пайдалану теңгерімі

баланс отчетный - есеп беру теңгерімі, есептемелік 
теңгерім

баланс официального финансирования - ресми 
қаржыландыру теңгерімі

баланс официальных расчетов - ресми есеп айырысу 
теңгерімі

баланс платежей - төлем теңгерімі
баланс по текущему счету - ағымдағы шот бойынша 
теңгерім

баланс по текущим операциям - ағымдағы операциялар 
бойынша теңгерім

баланс подробный - егжей-тегжейлі теңгерім
баланс расчетный - есеп айырысу теңгерімі, есептесу 
теңгерімі 

баланс сальдовый - сальдо теңгерімі, қалдық теңгерімі 
баланс сводный - жиынтық балансы 
баланс совокупный - жиынтықты теңгерім
баланс сопоставительный - салғастырмалы теңгерім
баланс сравнительный - салыстырмалы теңгерім
баланс счета - шот теңгерімі 
баланс текущий - ағымдағы теңгерім
баланс финансовый - қаржы теңгерімі
баланс финансовых затрат - қаржы шығынының 
теңгерімі

баланс финансовых ресурсов - қаржы ресурстарының 
теңгерімі

баланс, выраженный в денежном исчислении - ақша 
есебімен тұлғаланған теңгерім

балансирование - еңгеру
балансирование счетов - шоттарды теңгерімдеу
балансировка - теңдестіру, теңгеру
балансовая бухгалтерская книга - бухгалтерлік 
теңгерім кітабы

балансовая ведомость - теңгерімдік тізімдеме
балансовая прибыль - теңгерімдік пайда 
балансовое финансирование - теңгерімдік 
қаржыландыру

балансовые показатели - теңгерімдік көрсеткіштер
балансовые соотношения - теңгерімдік арасалмақ, 
теңгерімдік арақатынас

балансовые статьи бухгалтерского баланса - 
бухгалтерлік теңгерімнің теңгерімдік баптары

балансовые счета - теңгерімдік шоттар 
балансовые убытки - теңгерімдік залал
балансовый валютный курс - теңгерімдік валюталық 
бағам

балансовый дебет - теңгерімдік дебет
балансовый капитал - теңгерімдік капитал
балансовый контроль - теңгерімдік бақылау
балансовый коэффициент - теңгерімдік коэффициент

балансовый кредит - теңгерімдік кредит
балансовый отчет - теңгерімдік есептеме (есеп беру)
балансовый счет - теңгерімдік шот
балл - балл
баллотироваться - дауысқа түсу 
баллотировка - дауысқа салу 
банальность - қарабайырлық 
бандероль - бандероль, сауқаттама 
бандероль заказная - тапсырысты бандероль
бандероль почтовая - пошта бандеролі
бандероль простая - жай бандероль
бандероль с объявленной ценностью - құндылығы 
жарияланған сауқаттама

бандероль с уведомлением о получении - алғандығы 
хабарланатын сауқаттама

бандероль ценная - бағалы бандероль
бандерольный сбор - бандерольдік алым 
банк - банк
банк данных - деректер жинақтамасы, деректер қоры 
банк дебитора - дебитор банкі
банк заемщика - қарызгер банкі
банк инвестиционный - инвестициялық банк 
банк инновационный - инновациялық банк, 
жаңартпалы банк 

банк иностранный - шетелдік банк 
банк ипотечный - ипотекалық банк 
банк кастодиальный - кастодиандық банк 
банк клиринговый - клирингілік банк 
банк коммерческий - коммерциялық банк
банк коммерческих данных - коммерциялық деректер 
қоры

банк коммунальный - коммуналдық банк 
банк кооперативный - кооперативтік банк 
банк кредитный - кредиттік банк 
банк кредитора - несиегер банкі
банк межгосударственный - мемлекет аралық банк
Банк международных расчетов (БМР) - Халықаралық 
есеп айырысу банкі 

банк народный - халық банкі, халықтық банк
банк оффшорный - оффшорлық банк
банк по обмену валюты - валюта айырбастайтын банк
банк потребительский - тұтынушылар банкі
банк почтово-сберегательный - пошталық-жинақ банкі 
банк почтовый - пошталық банк
Банк развития - Даму банкі 
Банк развития Казахстана - Қазақстанның даму банкі
банк сберегательный - жинақ банкі
банк уполномоченный - уəкілетті банк 
банк-агент - агент-банк 
банк-агент по трансферту - трансферт жөніндегі агент-
банк

банк-акцептант - акцептант-банк, ризалық беруші банк 
банк-андеррайтер - андеррайтер-банк
банк-бенефициант - бенефициант-банк
банк-бенефициар - бенефициар-банк 
банк-гарант - кепілгер-банк
банк-дебитор - дебитор-банк
банк-должник - борышқор-банк 
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банкет - зияпат, банкет
банк-заемщик - қарызгер-банк
банки-корреспонденты - корреспондент-банктер
банкинг - банкинг
банк-инкассатор - инкассатор-банк
банкир - банкир, банк иесі
банк-кастодиан - кастодиан-банк, сақтаушы банк
банк-контрагент - контрагент-банк
банк-кредитор - кредитор-банк, несиегер-банк
банк-лидер - жетекші-банк
банкнота - банкнот 
банкнота банка - банк банкноты
банкнота крупного достоинства - құны ірі банкнот
банкнота мелкого достоинства - құны майда банкнот
банкнота фальшивая - жалған банкнот 
банкнотное обращение - банкнот айналысы
банковская гарантия - банк кепілдігі 
банковская документация - банк құжаттамасы
банковская карта - банк картасы 
банковская карточка - банк карточкасы 
банковская карточка для получения наличности из 
кассового автомата - кассалық автоматтан қолма-қол 
ақша алуға арналған банк карточкасы

банковская касса - банк кассасы
банковская книга - банк кітабы
банковская книжка - банк кітапшасы 
банковская книжка для регистрации вкладов - 
салымдарды тіркеуге арналған банк кітапшасы

банковская комиссия - банк комиссиясы
банковская компьютерная сеть - банктік компьютерлік 
желі

банковская компьютерная система - банктің 
компьютерлік желісі

банковская корреспонденция - банк 
корреспонденциясы

банковская кредитная карточка - банктің кредит 
карточкасы

банковская кредитная линия - банктің кредит желісі 
банковская ликвидность - банк өтемпаздығы, банк 
өтемділігі 

банковская линия - банк желісі 
банковская лицензия - банк лицензиясы
банковская система - банк жүйесі
банковская ставка - банк мөлшерлемесі
банковская статистика - банк статистикасы
банковская тайна - банк құпиясы
банковские активы - банк активтері
банковские доверительные операции - банктің 
сенімгерлік операциялары

банковские должности (кассир, клерк, бухгалтер) - 
банктік лауазымдар (кассир, клерк, бухгалтер)

банковские комиссионно-посреднические операции - 
банктің комиссиялық-делдалдық операциялары

банковские операции по почте - пошта арқылы 
жасалатын банк операциялары

банковские операции по телефону - телефон арқылы 
жасалатын банк операциялары

банковские платежи - банк төлемдері

банковские реквизиты - банк деректемелері 
банковские ресурсы - банк ресурстары
банковские средства - банк қаражаты
банковские требования - банк талаптары 
банковские требования с близким сроком погашения 

- өтеу мерзімі жақындаған банк талаптары
банковские условия - банк қоятын шарттар 
банковские услуги - банк қызметін көрсету, көрсетілетін 
банк қызметтері

банковские услуги по телефону - телефон арқылы 
көрсетілетін банк қызметтері

банковский вклад - банк салымы
банковский депозит - банк депозиті
банковский документ - банк құжаты 
банковский долгосрочный кредит - ұзақ мерзімді банк 
несиесі

банковский идентификационный код - банктің 
сəйкестендірме коды 

банковский идентификационный номер - банктің 
сəйкестендірме нөмірі 

банковский индекс - банк индексі 
банковский капитал - банк капиталы
банковский клиринг - банк клирингі 
банковский комиссионный платеж - банктің 
комиссиялық төлемі

банковский комиссионный сбор - банктің комиссиялық 
алымы

банковский контроль - банк бақылауы
банковский контроль за расходованием фондов 
заработной платы - банктің жалақы қорының 
жұмсалуын бақылауы

банковский контроль за соблюдением кассовой 
дисциплины - касса тəртібінің сақталуын банктің 
бақылауы

банковский кредит - банк кредиті
банковский кризис - банк дағдарысы
банковский надзор - банк қадағалауы
банковский ордерный чек - банктің ордерлік чегі
банковский отчет - банк есептемесі (есеп беруі)
банковский перевод - банк аударымы
банковский портфель - банк қоржыны 
банковский почтовый перевод - банктік пошта 
аударымы 

банковский процент - банк пайызы
банковский резерв - банктің сақтық қоры
банковский рынок - банк нарығы
банковский сбор - банк алымы
банковский совет - банк кеңесі
банковский телеграфный код - банктің телеграфтық 
коды

банковский счет - банк шоты
банкомат - банкомат 
банк-отправитель - жөнелтуші банк
банк-получатель - алушы банк 
банк-посредник - делдал банк
банкрот - банкрот, жұтау, тақырға отыру
банкротство - банкроттық, дəрменсіздік, жұтаушылық
банк-эквайер - эквайер-банк, қызмет көрсетуші банк
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банк-эмитент - эмитент-банк 
барельеф - бедерлі сурет
бартер - баспа-бас айырбас
барьер - тосқауыл
бартер - баспа-бас айырбас
бас шот - главный счет 
бегство - безіну, жылыстау
бегство от денег - ақшадан безіну
бегунок - жүгіртпе
бегущая строка - жүгіртпе жол
бедствие - қасірет
беженец - босқын
без оттиска почтового штемпеля - пошта 
мөрқалыбының бедерінсіз

без подписи - қол қойылмаған
без покрытия - өтеуі жоқ, өтеусіз 
без пользы - пайдасыз, пайдасы жоқ
без помарок и поправок - қатесіз жəне түзетусіз
без потерь - ысырапсыз
без права - құқықсыз
без права протеста - наразылық білдіру құқығынсыз
без права распоряжения - құқығы жоқ, билеусіз 
без права регресса - кері талап құқығынсыз
без промедления - кешеуілдетпей 
без учета периода - кезеңді есепке алмай
без учета районного коэффициента - аудандық 
коэффициентін есепке алмай 

без ущерба - зиян келтірмей
безадресное отправление - мекенжайы көрсетілмеген 
жөнелтім

безадресные отправления печатных изданий - 
баспасөз басылымдарының мекенжайы көрсетілмеген 
жөнелтімдері

безадресные печатные издания - мекенжайы 
көрсетілмеген баспасөз басылымдары

безакцептный платеж - акцептісіз төлем
безапелляционность - шағымданусыздық, 
шағымданбайтындық

безбумажные расчеты - қағазсыз есептесу
безвалютный обмен - валютасыз айырбас
безвкусица - талғамсыздық
безвозвратная ссуда - қайтарусыз несие, 
қайтарылмайтын несие

безвозвратное выделение инвестиционных средств - 
инвестициялық қаражатты қайтарымсыз бөлу 

безвозвратное финансирование - қайтарусыз 
қаржыландыру, қайтарылмайтын қаржыландыру

безвозвратность финансирования - қаржыландырудың 
қайтарылмайтындығы

безвозмездная сделка - өтеусіз мəміле, тегін мəміле
безвозмездная ссуда - өтеусіз несие, тегін несие
безвозмездная финансовая помощь - өтеусіз қаржылай 
көмек, тегін қаржылай көмек

безвозмездно - өтеусіз, төлеусіз
безвозмездный договор - өтеусіз шарт 
безвозмездный платеж - өтеусіз төлем, тегін төлем 
безграмотность - сауатсыздық

бездействие недопустимо - əрекетсіздікке жол 
берілмесін

безденежный - ақшасыз
безденежный зачет - ақшасыз есепке алу
безденежный расчет - ақшасыз есептесу
безденежный реестр - ақшасыз тізілім
бездеятельность - əрекетсіздік, енжарлық
беззаветный - қалтқысыз
беззаконие - заңсыздық
безлицензионный - лицензиясыз
безнадежная дебиторская задолженность - үмітсіз 
дебиторлық берешек, үмітсіз алашақ, неғайбыл 
дебиторлық берешек

безнадежная ссуда - үмітсіз несие
безнадежное долговое обязательство - үмітсіз 

(неғайбыл) борышқорлық міндеттеме
безнадежность - үмітсіздік
безнадежные дебиторские счета - үмітсіз дебиторлық 
шоттар

безнадежные долги - үмітсіз борыш, неғайбыл борыш
безнадежный долг - үмітсіз (неғайбыл) борыш
безнадзорность - қадағалаусыздық, қараусыздық 
безнаказанность - жазасыздық, зауалсыздық
безналичное перечисление - қолма-қол ақшасыз 
аударым 

безналичные расчеты населения - халықтың қолма-қол 
ақшасыз есеп айырысуы

безналичный - ақшасыз, қолма-қол ақшасыз 
безналичный вклад - қолма-қол ақшасыз салым
безналичный выпуск ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың қолма-қол ақшасыз шығарылымы

безналичный денежный оборот - қолма-қол ақшасыз 
айналым 

безналичный перевод денег между двумя почтовыми 
счетами - екі пошта шоты арасында ақшаны қолма-қол 
ақшасыз аудару

безналичный платежный оборот - қолма-қол ақшасыз 
төлем айналымы

безналичный почтовый перевод - қолма-қол ақшасыз 
пошта аударымы

безналичный расчет - қолма-қол ақшасыз есеп айырысу
безопасная зона - қауіпсіз аймақ
безопасность - қауіпсіздік
безопасность дорожного движения - жол қозғалысы 
қауіпсіздігі, жол жүру қауіпсіздігі

безопасность имущества операторов почты - пошта 
операторлары мүлкінің қауіпсіздігі

безопасность информационных ресурсов - ақпараттық 
ресурстар қауіпсіздігі

безопасность персонала - қызметкерлердің қауіпсіздігі
безопасность пользователей - пайдаланушылардың 
қауіпсіздігі

безопасность работников - қызметкерлердің қауіпсіздігі
безосновательность - негізсіздік 
безответственность - жауапсыздық 
безотзывное платежное требование - қайтарымсыз 
төлем талабы 

безотзывность - қайтарып алынбайтындық
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безотзывность банковской гарантии - банк 
кепілдігінің қайтарып алынбайтындығы 

безотзывные обязательства кредитной организации - 
кредиттік ұйымның қайтарымсыз міндеттемелері

безотзывный - қайтарып алынбайтын (аккредитив 
туралы)

безотзывный аккредитив - қайтарып алынбайтын 
аккредитив

безотзывный документарный аккредитив - қайтарып 
алынбайтын құжаттамалық аккредитив

безотзывный кредит - қайтарып алынбайтын несие 
безотказный - іркіліссіз
безотлагательность - кідіріссіздік, кідіртпеушілік
безотносительность - қатыссыздық 
безотчетность - есепсіздік; байыпсыздық 
безошибочный - қатесіз
безработица - жұмыссыздық
безработица структурная - құрылымдық жұмыссыздық
безразмерный - өлшемсіз
безрезультатность - нəтижесіздік
безрезультатные поиски - нəтижесіз іздестірулер
безрисковые активы - қатерсіз активтер
безубыточность - залалсыздық
безудержная инфляция - тежеусіз инфляция
безудержный - тежеусіз, тоқтаусыз
безупречный - мінсіз, кіршіксіз
безусловная ответственность - сөзсіз жауапкершілік
безусловное аудиторское заключение - сөзсіз 
аудиторлық тұжырым

безусловное денежное обязательство - сөзсіз ақшалай 
міндеттеме

безусловное обязательство - сөзсіз міндеттеме
безусловное финансирование - сөзсіз қаржыландыру
безусловный - сөзсіз
безусловный акцепт - сөзсіз акцепт (ризалық)
беловая бумага - таза қағаз, ақ қағаз
беловик - таза қолжазба
бережливость - үнемшілдік, үнемділік
бескомпромиссность - ымырасыздық
бесконтрольность - бақылаусыздық
бесконтрольный - бақылаусыз
бескорыстие - риясыздық 
бескризисный - дағдарыссыз
беспартийность - партияда жоқтық 
бесперебойное движение - толассыз қозғалыс
бесперебойный - үздіксіз
бесперспективность - келешегі жоқтық 
беспечность - бейқамдық, салақтық
бесплатная пересылка почтовых отправлений - пошта 
жөнелтімдерін тегін салып жіберу

бесплатная услуга - тегін қызмет көрсету
бесплатно - тегін
бесплатно пересылаемые почтовые отправления - 
тегін жіберілетін пошта жөнелтімдері

бесплатное ведение счета - шотты тегін жүргізу
бесплатный - тегін
бесплатный перевод денег - ақшаны тегін аудару
бесповоротный - біржолата, түпкілікті

бесполезность - пайдасыздық 
бесполезный - пайдасыз 
беспорядок - тəртіпсіздік, ретсіздік
беспорядочный - бей-берекет, берекесіз, ретсіз 
беспосадочная авиалиния - қонбай ұшатын авиажелі
беспочвенный - дəлелсіз, негізсіз
беспошлинное отправление - бажсыз жөнелтімдер
беспошлинный - бажсыз
беспошлинный ввоз - бажсыз əкелім 
беспошлинный перевод средств - бажсыз қаражат 
аударымы

бесправие - құқықсыздық
беспрецедентность - теңдессіздік 
беспринципность - принципсіздік 
беспроцентный - пайызсыз
беспроцентный вклад - пайызсыз салым
беспроцентный долг - пайызсыз борыш
беспроцентный заем - пайызсыз қарыз
беспроцентный кредит - пайызсыз кредит 
бесспорное взыскание - даусыз өндіріп алу
бесспорное списание средств - қаражатты даусыз 
есептен шығару 

бесспорный - даусыз, талассыз 
бессрочная облигация - мерзімсіз облигация
бессрочный - мерзімсіз, мерзімі шектелмеген
бессрочный вклад - мерзімсіз салым
бессрочный депозит - мерзімсіз депозит
бессрочный долг - мерзімсіз борыш
бессрочный заем - мерзімсіз қарызхат 
бессрочный кредит - мерзімсіз кредит
бестактность - əдепсіздік
бестоварный расчетный документ - тауарсыз есеп 
айырысу құжаты

бесхозный - иесіз, күтімсіз, қараусыз
бесхозяйственность - қырсыздық 
бесцельный - мақсатсыз
бесчинство - өрескелдік, жүгенсіздік
бета-версия - ілкі нобай
библиография - библиография 
библиотека - кітапхана
бидборды - үлкен жарнамалар (көшедегі) 
бизнес - бизнес
бизнесмен - бизнесмен
бизнес-план - бизнес-жоспар
билет - билет
билет казначейский - қазына билеті 
билет читательский - оқырман билеті 
билингвизм - қостілділік 
билль - билль, заң жобасы 
билль о правах - құқық туралы заң жобасы
биограф - өмірбаяншы
биография - өмірбаян
биологическое оружие - биологиялық қару
биология - биология
бионика - бионика
биосфера - биосфера
биржа - биржа
биржа государственная - мемлекеттік биржа
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биржа денежная - ақша биржасы
биржа фондовая - қор биржасы 
биржа электронная - электрондық биржа 
биржевая ссуда - биржа несиесі, биржалық несие 
биржевая стоимость - биржалық құн
биржевый маклер - биржа маклері, биржа делдалы
бирка - бирка
благо - игілік
благовидный предлог - сыпайы сылтау
благодарность - алғыс
благодарственное письмо - алғыс хат
благополучие - ырыс-береке
благоприятный - орайлы
благосостояние - əл-ауқат
благосостояние населения - халықтың əл-ауқаты
благотворительная деятельность - қайырымдылық 
қызмет

благотворительная организация - қайырымдылық 
ұйым

благотворительная помощь - қайырымдылық көмек
благотворительное общество - қайырымдылық қоғам
благотворительное учреждение - қайырымдылық 
мекеме

благотворительность - қайырымдылық
благотворительный фонд - қайырымдылық қор
благоустроенный - қолайлы, жайлы
благоустройство - абаттандыру
бланк - бланк
бланк на почтовую посылку - пошта жолданымы 
бланкі

бланк посылки наложенным платежом - үстелме 
төлем жолданымының бланкі

бланк почтового перевода - пошта аударымы бланкі
бланк телеграммы - жеделхат бланкі
бланк телеграфный - телеграф бланкі
бланк ВПС - ДПО бланкі
бланк гербовый - гербілі бланк
бланк денежного перевода - ақша аударымының бланкі
бланк для вклада - салымға арналған бланк
бланк для жироперевода - жироаудармаға арналған 
бланк

бланк документа - құжат бланкі
бланк жирочека - жирочек бланкі
бланк заказа - тапсырыс бланкі
бланк залогового сертификата - кепілзат 
сертификатының бланкі

бланк заполненный - толтырылған бланк
бланк запроса (запросный) - сауалдық бланк
бланк заявки - өтінім бланкі
бланк заявления - өтініш бланкі
бланк инкассового поручения - инкассолық тапсырма 
бланкі

бланк Казпочты - Қазпошта бланкі
бланк квитанции - түбіртек бланкі
бланк конкретного вида - арнаулы бланк
бланк контракта - келісімшарт бланкі
бланк незаполненный - толтырылмаған бланк
бланк обследования - зерттеу бланкі

бланк общий - жалпы бланк
бланк перевода - аударым бланкі
бланк перевода наложенного платежа - үстеме төлем 
аударымының бланкі

бланк письма - хат бланкі
бланк платежного поручения - төлем тапсырмасы 
бланкі

бланк платежных документов - төлем құжаттары 
бланкі

бланк подписки (подписной) - жазылу бланкі
бланк посылки наложенным платежом - үстелме 
төлем жолданымының бланкі

бланк почтового перевода - пошта аударымы бланкі
бланк регистрации (регистрационный) - тіркеу бланкі
бланк с образцами подписей - қолтаңба үлгілері бар 
бланк

бланк сертификата - сертификат бланкі
бланк стандартный - стандартты бланк
бланк строгой отчетности - қатаң есептілік бланкі
бланк счета - шот бланкі
бланк уведомления о платеже - төлем туралы 
хабарлама бланкі

бланк установленного образца - белгіленген үлгідегі 
бланк

бланк учетного документа строгой отчетности - қатаң 
есепке алынған есеп құжатының бланкі 

бланк фирменный - фирмалық бланк 
бланк цифровой - цифрлық бланк
бланк чистый - таза бланк
бланк штемпельный - мөрқалыпты бланк 
бланк, заполняемый клиентами - клиенттер 
толтыратын бланк

бланк-ваучер - бланк-ваучер, бланк-кепілхат
бланк-пачка - бума-бланк
бланочная продукция - бланк өнімі
ближайщий - таяу
блок - блок, топтама
блок почтовых марок - пошта маркаларының 
топтамасы

блок-адрес - мекенжай-топтама
блокирование - оқшаулау, шектеу
блокирование валюты - валютаны оқшаулау 
блокирование информации - ақпаратты оқшаулау
блокирование кредитов - кредитті оқшаулау
блокирование платежей - төлемдер шектемесі
блокирование счетов - шоттарды бұғаттау, шоттарды 
оқшаулау

блокировать кредиты - кредитті шектемелеу
блокировать счет - шотты шектемелеу
блокировка - бұғат, шектемелеу
блокировка кредита - кредитті оқшаулау
блок-книжка почтовых марок - пошта маркаларының 
кітапша-топтамасы

бобина - келебе, орауыш
бойкот - бойкот, шет қақпайлау
бокс - бокс
больничный лист - сырқаттық қағазы, сырқаттықты 
куəландыру қағазы



567 БУХГАЛТЕРСКИЕ

большегрузный вагон - ауыр жүк вагоны
большинство - көпшілік 
большинство присутствующих и голосующих членов 

- қатысушы жəне дауыс беруші мүшелердің көпшілігі
большой образец ордера перевода или передаточного 
чека - аударым немесе табыстау чегі ордерінің үлкен 
үлгісі

бонификация обратная - тауар бағасын кеміту
бонус - бонус
боны - боналар; борыштық міндеттеме 
боны почтовые - пошта боналары 
борьба непримиримая - ымырасыз күрес
брак - неке; ақаулы өнім, ақау, жарамсыз 
брак гражданский - азаматтық неке 
брак фиктивный - жалған неке 
браковка - сұрыптау
браковщик - сұрыптаушы, іріктеуші
бракосочетание - некелесу 
брать в долг - борышқа алу
брать в качестве залога - кепілзат ретінде алу
брать в кредит - кредитке алу
брать взаймы - қарызға алу
брать взаймы на короткий срок - қысқа мерзімге 
қарызға алу

брать взаймы на продолжительный срок - ұзақ 
мерзімге қарызға алу

брать взятки - пара алу
брать вклад из банка - банктен салымды алу
брать деньги - ақша алу
брать деньги под закладную - кепілхатқа ақша алу
брать кредит - кредит алу
брать со счета - шоттан алу
брать ссуду - несие алу
брать ссуду на короткий срок - қысқа мерзімге несие 
алу

брать ссуду под залог - кепілзат кепілімен несие алу
бремя выплаты процентов - пайыз төлеу ауыртпалығы
бремя долгов (долговое) - борыш ауыртпалығы
бремя задолженности - берешек ауыртпалығы
бремя процентов - пайыз ауыртпалығы
бремя финансирования - қаржыландыру ауыртпалығы
бремя финансовое - қаржы ауыртпалығы
бремя фискальное - қазыналық ауыртпалық
брифинг - брифинг
брокер - брокер, делдал
брокерсервис - делдалдық қызмет 
брокерская деятельность - брокерлік қызмет, 
делдалдық қызмет

брокерские сделки - делдалдық мəмілелер
бронирование военнообязанных граждан - əскери 
міндетті азаматтарды броньдау

бронь - сақталым
бросовый - арзанқол 
брошюра - кітапша (пошталық зерделеу жинағы)
брошюровать - түптеу, түптеп тігу
брутто - жалпы салмақ
брутто-баланс - жалпы теңгерім
брутто-дивиденд - брутто-дивиденд, жалпы дивиденд

брутто-долг - жалпы борыш
брутто-доход - брутто-табыс, жалпы табыс 
брутто-запас - брутто-қор, жалпы қор
брутто-прибыль - жалпы пайда
брутто-продажи - брутто-сатылым, жалпы сатылым
брутто-проценты - жалпы пайыз
брутто-цена - брутто-баға, жалпы баға
буквально - сөзбе-сөз
буквоедство - қасаңдық; көргенінен жазбау
букет - букет, гүлшоқ
буклет - буклет
булла - булла
бульвар - саяжол
бумага актовая - актілік қағаз, акт қағазы 
бумага беловая - таза қағаз
бумага бескислотная - қышқылсыз қағаз
бумага гербовая - елтаңбалы қағаз, гербілі қағаз 
бумага долговая - борыштық қағаз
бумага копировальная - көшіргі қағаз
бумага писчая - жазу қағазы
бумага фильтровальная - сүзгі қағаз
бумагорезательная машина - қағазкескіш машина
бумаготворчество - қағазбастылық
бумажно-денежный стандарт - қағаз ақша стандарты
бумажные деньги - қағаз ақша
бумажный носитель - қағаз бетінде
бухгалтер - бухгалтер, есепші 
бухгалтер главный - бас бухгалтер
бухгалтер старший - аға бухгалтер
бухгалтер управляющий - басқарушы бухгалтер
бухгалтер-аналитик - талдампаз-бухгалтер
бухгалтер-аудитор - аудитор-бухгалтер
бухгалтерия - бухгалтерия, есепшілік 
бухгалтер-контролер - бақылаушы-бухгалтер 
бухгалтер-ревизор - тексеруші-бухгалтер 
бухгалтерская балансированность - бухгалтерлік 
теңгерімділік

бухгалтерская балансовая книга - бухгалтерлік 
теңгерімдік кітап

бухгалтерская запись - бухгалтерлік жазба
бухгалтерская книга - бухгалтерлік кітап
бухгалтерская отчетность - бухгалтерлік есептеме, 
бухгалтерлік есеп-қисап 

бухгалтерская прибыль - бухгалтерлік пайда
бухгалтерская проводка - бухгалтерлік жазба, 
бухгалтерлік өткізбе 

бухгалтерская разница - бухгалтерлік айырма
бухгалтерская сбалансированность - бухгалтерлік 
теңгерімділік

бухгалтерская сводная отчетность - бухгалтерлік 
жиынтық есеп-қисап

бухгалтерская справка - бухгалтерлік анықтама, 
есепшілік анықтама 

бухгалтерская учетная стоимость - бухгалтерлік есеп 
құны

бухгалтерская фирма - бухгалтерлік фирма
бухгалтерская экспертиза - бухгалтерлік сарап
бухгалтерские журналы - бухгалтерлік журналдар
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бухгалтерские концепции - бухгалтерлік 
тұжырымдамалар

бухгалтерские операции - бухгалтерлік операциялар
бухгалтерские принципы - бухгалтерлік қағидаттар 
бухгалтерские стандарты - бухгалтерлік стандарттар
бухгалтерский баланс - бухгалтерлік теңгерім 
бухгалтерский документ - бухгалтерлік құжат
бухгалтерский исполнитель - бухгалтерлік атқарушы 
бухгалтерский контроль - бухгалтерлік бақылау 
бухгалтерский отчет - бухгалтерлік есептеме (есеп 
беру)

бухгалтерский отчетный период - бухгалтерлік есепті 
кезең, бухгалтерлік есеп берілетін кезең

бухгалтерский расходный ордер - бухгалтерлік шығыс 
ордері

бухгалтерский регистр - бухгалтерлік тіркелім
бухгалтерский счет - бухгалтерлік шот 
бухгалтерский учет - бухгалтерлік есеп
бухгалтерское равенство - бухгалтерлік теңдік
бухгалтерское уравнение - бухгалтерлік теңдеу
бухгалтер-экономист - экономист-бухгалтер 
бухгалтер-эксперт - сарапшы-бухгалтер 
быстрота - жылдамдық, шапшаңдық, тездік 
бытие - болмыс
бытовая техника - тұрмыстық техника
бытовое обслуживание - тұрмыстық қызмет көрсету
быть в дефиците - тапшылықта болу
быть в долгу - борышты болу
быть в залоге - кепілге салыну
быть в обращении - айналыста болу
быть поручителем - кепілгер болу
бювар - бювар
бюджет - бюджет
бюджет бездефицитный - тапшылықсыз бюджет
бюджет государственный - мемлекеттік бюджет 
бюджет движения денежных средств - ақша қаражаты 
қозғалысының бюджеті

бюджет денежных средств - ақшалай қаражат бюджеті 
бюджет дефицитный - тапшы бюджет
бюджет местный - жергілікті бюджет
бюджет несбалансированный - теңдестірілмеген 
бюджет

бюджет области - облыс бюджеті
бюджет областной - облыстық бюджет
бюджет организационный - ұйымдық бюджет
бюджет пенсионного фонда - зейнетақы қорының 
бюджеті

бюджет переходный - өтпелі бюджет
бюджет полной занятости - жұмыспен толық қамтылу 
бюджеті 

бюджет постоянный - тұрақты бюджет 
бюджет потребительский - тұтынушы бюджеті, 
тұтынушылық бюджет 

бюджет района - аудан бюджеті
бюджет районный - аудандық бюджет
бюджет расходный - шығыс бюджеті
бюджет реальный - нақты бюджет
бюджет региональный - аймақтық бюджет 

бюджет республиканский - республикалық бюджет 
бюджет с дефицитом - тапшылықты бюджет
бюджет самостоятельный - дербес бюджет
бюджет сбалансированный - теңдестірілген бюджет
бюджет сельский - ауыл бюджеті
бюджет семейный - отбасылық бюджет, отбасылық 
қаражат

бюджет семьи - отбасының бюджеті, отбасының 
қаражаты 

бюджет скользящий - сырғымалы бюджет 
бюджет структурный - құрылымдық бюджет
бюджет текущий - ағымдағы бюджет 
бюджет текущих расходов - ағымдағы шығыс бюджеті 
бюджет территориальный - аумақтық бюджет
бюджет утвержденный - бекітілген бюджет 
бюджет учреждения - мекеме бюджеті
бюджет федеральный - федералдық бюджет
бюджет центральный - орталық бюджет
бюджет чрезвычайный - төтенше бюджет
бюджет-брутто - бюджет-брутто, жалпы бюджет
бюджетная субвенция - бюджеттік жəрдемқаржы 
бюджетная дотация - бюджеттік демеуқаржы
бюджетная заявка - бюджеттік өтінім 
бюджетная классификация - бюджеттік жіктелім
бюджетная политика - бюджет саясаты 
бюджетная процедура - бюджеттік рəсімдеме
бюджетная разница - бюджеттік айырма
бюджетная роспись - бюджеттік жазба 
бюджетная система - бюджет жүйесі
бюджетная система государства - мемлекеттің бюджет 
жүйесі

бюджетная система республики - республиканың 
бюджет жүйесі

бюджетная ссуда - бюджеттік несие 
бюджетная субсидия - бюджеттік жəрдемқаражат
бюджетное законодательство - бюджет заңнамасы, 
бюджеттік заңнама 

бюджетное кредитование - бюджеттен несиелендіру
бюджетное ограничение - бюджетті шектеу
бюджетное планирование - бюджетті жоспарлау, 
бюджеттік жоспарлау 

бюджетное поручение - бюджеттік тапсырма
бюджетное послание - бюджеттік жолдаухат, бюджеттік 
жолдау 

бюджетное послание Президента - Президенттің 
бюджеттік жолдауы 

бюджетное право - бюджеттік құқық, бюджет құқығы
бюджетное прогнозирование - бюджеттік болжау
бюджетное регулирование - бюджеттік реттеу 
бюджетное соглашение - бюджеттік келісім 
бюджетное устройство - бюджеттік құрылым 
бюджетное учреждение - бюджеттік мекеме 
бюджетное финансирование - бюджеттен 
қаржыландыру

бюджетно-налоговая политика - бюджет-салық  
саясаты

бюджетно-финансовая политика - бюджет-қаржы 
саясаты 
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бюджетные ассигнования - бюджеттен қаражат бөлу 
(қаражаттандыру)

бюджетные документы - бюджет құжаттары 
бюджетные доходы - бюджет кірісі, бюджеттік кіріс
бюджетные заимствования - бюджеттен өзара қарыз 
алысу

бюджетные заказы - бюджеттік тапсырыстар
бюджетные комиссии - бюджеттік комиссиялар
бюджетные компенсации - бюджеттік өтемақылар
бюджетные нормы и нормативы - бюджеттік нормалар 
мен нормативтер

бюджетные остатки - бюджет қалдықтары
бюджетные отношения - бюджеттік қатынастар 
бюджетные полномочия - бюджеттік өкілеттіктер 
бюджетные поступления - бюджеттен түсімдер, 
бюджеттік түсімдер

бюджетные права - бюджет құқықтары, бюджеттік 
құқықтар

бюджетные правонарушения - бюджеттік құқық 
бұзушылық 

бюджетные правоотношения - бюджеттік құқық 
қатынастары 

бюджетные программы развития - бюджеттік даму 
бағдарламалары

бюджетные расходы - бюджет шығысы, бюджеттік 
шығыс

бюджетные резервы - бюджеттік сақтық қор
бюджетные ресурсы - бюджет қорлары, бюджеттік 
ресурстар

бюджетные санкции - бюджеттік санкциялар, 
бюджеттік ықпалшара 

бюджетные средства - бюджет қаражаты 
бюджетный банк - бюджеттік банк

бюджетный год - бюджет жылы 
бюджетный дефицит - бюджет тапшылығы
бюджетный закон - бюджет заңы
бюджетный кодекс - бюджеттік кодекс, бюджет кодексі 
бюджетный контроль - бюджет бақылауы, бюджеттік 
бақылау

бюджетный кредит - бюджеттік несие
бюджетный механизм - бюджет тетігі 
бюджетный период - бюджеттік кезең, бюджет кезеңі 
бюджетный процесс - бюджет үдерісі, бюджеттік   
үдеріс 

бюджетный счет - бюджет шоты, бюджеттік шот
бюджет-программа - бюджет-бағдарлама
бюкс - бюкс
бюллетень - бюллетень
бюллетень ежегодный - жыл сайынғы бюллетень, əр 
жылдық бюллетень

бюллетень ежедневный - күнделікті бюллетень
бюллетень ежемесячный - ай сайынғы бюллетень, əр 
айлық бюллетень

бюро - бюро
бюро информации (информационное) - ақпарат 
бюросы

бюро контроля переводов - аударымдарды бақылау 
бюросы

бюро организационное - ұйымдастыру бюросы
бюро регистрационное - тіркеу бюросы
бюро рекламное - жарнама бюросы
бюро справочное - анықтама бюросы
бюро тарифное - тарифтік бюро
бюро услуг - қызмет көрсету бюросы
бюрократ - төрешіл 
бюрократизм - төрешілдік 

В 

в виде аванса - аванс түрінде, алғытөлем түрінде
в виде возмещения - орнын толтыру түрінде
в виде вознаграждения - сыйақы түрінде
в виде гарантии - кепілдік түрінде
в виде задаток - кепілақы түрінде беру 
в виде компенсации - өтемақы түрінде 
в виде процентов - пайыздар түрінде
в годовом исчислении - жылдық есептеуде
в двукратном размере - екі есе мөлшерде
в дело - іске тігілсін, іске қосылсын
в зачет платы - төлем есебіне 
в избытке - артық, тым көп, артық болу 
в изобилии - молшылық, молшылықта 
в интересах - мүдделер үшін 
в итоге - нəтижесінде, қорытындысында 
в картонной обложке - картон мұқабамен
в качестве гарантии - кепілдік ретінде
в качестве компенсации - өтемақы ретінде
в качестве консультанта - кеңесші ретінде
в качестве контролера - бақылаушы ретінде
в качестве обеспечения - қамсыздандыру ретінде

в качестве покрытия - өтем ретінде
в качестве поручителя - кепілгер ретінде
в качестве принципала - принципал ретінде
в качестве руководителя - жетекші ретінде, басшы 
ретінде

в качестве специалиста - маман ретінде
в кредит - кредитке 
в круглых цифрах - дөңгелектелген цифрларда, 
дөңгелектелген цифрлармен

в любое время суток - тəуліктің кез келген уақытында 
в надлежащем порядке - тиісті тəртіппен
в наличии - қолда бар 
в неизменных ценах - өзгермейтін бағамен
в неофициальном порядке - бейресми тəртіппен
в обмен - айырбасқа
в оборот - айналымға жіберу 
в обратном порядке - кері ретпен
в обращении - айналыста
в общих интересах - жалпы мүдделер үшін, ортақ 
мүдделер үшін 

в обязательном порядке - міндетті тəртіппен
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в ограниченном количестве - шектеулі мөлшерде 
в одностороннем порядке - бір жақты ретпен
в организованном порядке - ұйымдасқан тəртіппен
в оригинале - түпнұсқада
в ответ - жауап ретінде 
в открытом виде - ашық түрде
в первую очередь - бірінші кезекте 
в перспективе - келешекте
в письменной форме - жазбаша нысанда
в письменном виде - жазбаша түрде
в плане - жоспарда 
в поддержку - қолдауға, қолдау үшін, қолдау ретінде
в пользу - пайдасына 
в пользу кредиторов - несиегерлердің пайдасына 
в порядке возмещения убытков - залалдардың орнын 
толтыру тəртібімен

в порядке информации - ақпарат ретінде
в порядке обмена - айырбас ретінде
в порядке обсуждения - талқылау тəртібімен
в порядке очереди - кезек тəртібімен 
в порядке очередности - кезектілік ретімен
в последовательном порядке - дəйекті тəртіппен
в постоянных ценах - тұрақты бағамен
в предварительном порядке - алдын ала ретпен
в пределах - шегінде 
в пределах компетенции - құзырет шегінде
в пределах полномочий - өкілеттік шегінде
в процентах - пайыз түрінде
в процентном выражении - пайыздық тұлғалауда 
в процентном исчислении - пайызбен есептегенде
в процентном отношении - пайыздық қатынаста 
в размере - мөлшерде 
в разряде - тұрғысында 
в рамках разовой акции - бір жолғы акция шеңберінде 
в рамках своей компетенции - өз құзыреті шеңберінде
в реальном выражении - нақты тұлғалауда 
в резерве - сақтық қорда 
в результате - нəтижесінде
в руках - қолда
в свободное время - бос уақытта
в своем распоряжении - өз иелігінде 
в секрете - құпияда
в силу обстоятельств - жағдайға орай
в силу существования - қолданылуына қарай
в служебное время - қызмет уақытында 
в служебном порядке - қызмет тəртібімен, қызмет 
бабында

в случае задержки - кешіккен жағдайда 
в случае необходимости - қажеттілік болған жағдайда 
в случае неплатежа - төлем төленбеу жағдайында
в случае равенства голосов - дауыстар тең болған 
жағдайда

в собственность - меншігіне 
в соответствии - сəйкес 
в соответствии с договоренностью - уағдаластыққа 
сəйкес

в соответствии с законодательством - заңнамаға сəйкес
в соответствии с законом - заңға сəйкес 

в соответствии с занимаемой должностью - атқаратын 
қызметіне сəйкес 

в соответствии с инструкциями - нұсқаулықтарға 
сəйкес

в соответствии с нормой - нормаға сəйкес
в соответствии с протоколом совещания - кеңестің 
хаттамасына сəйкес 

в соответствии с распоряжением - өкімге сəйкес 
в соответствии с соглашением - келісімге сəйкес
в соответствии с уведомлением - хабарламаға сəйкес
в соответствии с условиями контракта - келісімшарт 
талаптарына сəйкес

в соответствии с ценностью - құндылыққа сəйкес
в соответствии со стоимостью - құнына сəйкес
в сопоставимых ценах - салғастырмалы бағада
в список - тізімге (енгізу)
в срок - мерзімінде
в срочном порядке - шұғыл ретпен
в стоимостном выражении - құндық тұлғалауда 
в судебном порядке - сот тəртібімен
в счет заказа - тапсырыс есебіне
в счет контракта - келісімшарт есебіне
в счет кредита - кредит есебіне
в счет погашения - өтеу есебіне
в счет поставки - жеткізілім есебіне
в счет причитающейся суммы - тиесілі сома есебіне
в счет уплаты - төлеу есебіне
“в течения дня” - “күні бойына”, “күні ұзаққа”
в течение месяца - ай бойында 
в течение периода - кезең бойында
в том числе - соның ішінде 
в трех экземплярах - үш данада
в указанный период - көрсетілген кезеңде
в уплату причитающейся суммы - есептелген соманы 
төлеу есебіне

в установленном законодательном порядке - 
заңнамада белгіленген тəртіппен, белгіленген 
заңнамалық тəртіппен

в установленном порядке - белгіленген тəртіп 
бойынша, белгіленген тəртіппен 

в установленных пределах - белгіленген шектерде
в форме обязательства - міндеттеме нысанында
в ходе переговоров - келіссөз барысында
в хронологическом порядке - хронологиялық ретпен
в цифровом выражении - цифрлық тұлғалауда
в частном порядке - жеке тəртіпте, жеке тəртіппен
в четырех экземплярах - төрт данада
вагон - вагон
вагон перевозки - тасымалдау вагоны
вагон с почтовым купе - пошталық купесі бар вагон
вакансия - бос орын
вакантная должность - бос қызмет орны 
вакуум - вакуум; бос кеңістік 
вакуум власти - билік күйзелісі 
вакуум духовный - рухани күйзеліс 
вализа - сағдиян (пошта қапшығы)
валик фонографический - фонографиялық білік 
валовая выручка - жалпы ақша түсімі
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валовая прибыль - жалпы пайда
валовая сумма - жалпы сома
валовая цена - жалпы баға
валовой внутренний продукт (ВВП) - жалпы ішкі өнім 

(ЖІӨ)
валовой доход - жалпы табыс
валовой оборотный капитал - жалпы айналым 
капиталы 

валовой прирост - жалпы өсім
валовой процент - жалпы пайыз
валовой убыток - жалпы залал
валовые выплаты - жалпы төлемақы
валовые капиталовложения - жалпы күрделі 
жұмсалым

валовые сбережения - жалпы жинақ ақша
валовый внешний долг - жалпы сыртқы борыш
валовый доход - жалпы табыс 
валовый национальный продукт - жалпы ұлттық өнім
вальвация - вальвация 
валюта - валюта 
валюта базисная - базистік валюта 
валюта баланса - теңгерім валютасы
валюта в обращении - айналыстағы валюта
валюта денежных обязательств - ақшалай 
міндеттемелер валютасы 

валюта депозитная - депозиттік валюта
валюта дефицитная - тапшы валюта
валюта договора - шарт валютасы
валюта Европейской валютной системы - Еуропалық 
валюта жүйесінің валютасы

валюта единая - бірыңғай валюта
валюта займа - қарыз валютасы
валюта замкнутая - томаға-тұйық валюта
валюта инвестиционная - инвестициялық валюта
валюта иностранная - шетел валютасы
валюта колеблющаяся - құбылмалы валюта
валюта коллективная - ұжымдық валюта
валюта конвертабельная - айырбасталғыш валюта
валюта конвертируемая - айырбасталымды валюта, 
айырбасталатын валюта 

валюта контракта - келісімшарт валютасы
валюта кредита - кредит валютасы, несие валютасы 
валюта местная - жергілікті валюта
валюта национальная - ұлттық валюта, ұлттық ақша
валюта неконвертируемая - айырбасталмайтын   
валюта

валюта необратимая - қайтымсыз валюта
валюта неустойчивая - тұрақсыз валюта
валюта обесцененная - құнсызданған валюта
валюта обратимая - қайтымды валюта
валюта отечественная - отандық валюта
валюта падающая - құны төмендеп бара жатқан валюта, 
құнсызданушы валюта

валюта платежа - төлем валютасы
валюта поддельная - жасанды валюта, жасалынды 
валюта, жалған валюта

валюта расчета (расчетная) - есеп айырысу валютасы
валюта регулируемая - реттелмелі валюта

валюта резервная - сақтық валюта, сақтық қор 
валютасы 

валюта Республики Казахстан - Қазақстан 
Республикасының валютасы

валюта свободная - еркін валюта
валюта свободно конвертируемая - еркін 
айырбасталымды валюта, еркін айырбасталатын 
валюта

валюта сделки - мəміле валютасы
валюта ссуды - несие валютасы 
валюта стабильная - тұрақты валюта
валюта стандартная - стандартты валюта
валюта счета - шот валютасы
валюта твердая - тұрлаулы валюта, тұрақты валюта
валюта третьей стороны - үшінші тараптың валютасы
валюта третьей страны - үшінші ел валютасы
валюта устойчивая - орнықты валюта
валюта цены - баға валютасы 
валюта частично конвертируемая - ішінара 
айырбасталатын валюта, ішінара айырбасталымды 
валюта 

валюта частично обратимая - ішінара қайтымды 
валюта

валюта, имеющая законное обращение - заңды 
айналыстағы валюта

валютирование - валюталандыру 
валютная афера - валюталық алаяқтық 
валютная биржа - валюталық биржа, валюта биржасы
валютная блокада - валюталық шектеме, валюталық 
тосқауыл 

валютная война - валюталық қырқыс 
валютная выручка - валюталық түсім, валюталай түсім
валютная декларация - валюталық мағлұмдама
валютная зона - валюталық аймақ
валютная касса - валюталық касса 
валютная компенсация - валюталық өтемақы
валютная конверсионная операция - валюталық 
айырбасталым операциясы

валютная координация - валюталық үйлесімділік, 
валюталық үйлестіру

валютная корзина - валюталық қоржын, валюталық 
себет 

валютная котировка - валюталық баға белгіленімі 
валютная ликвидность - валюталық өтімділік, 
валюталық өтемпаздық 

валютная лихорадка - валюталық дүрлігіс 
валютная лицензия - валюталық лицензия 
валютная монополия - валюталық монополия 
валютная наличность - валюталық қолма-қол ақша
валютная несбалансированность - валюталық 
теңгерімсіздік

валютная оговорка - валюталық ескертпе 
валютная окупаемость - валюталық өтелімділік
валютная операция - валюталық операция
валютная отчетность - валюталық есептеме, валюталық 
есептілік, валюталық есеп-қисап

валютная позиция - валюталық жайғасым 
валютная политика - валюталық саясат 
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валютная премия - валюталық сыйлықақы
валютная прибыль - валюталық пайда
валютная разница - валюта айырмасы, валюталық 
айырма

валютная рентабельность - валюталық пайдалылық
валютная реформа - валюталық реформа
валютная самоокупаемость - валютамен өзін-өзі 
өтеушілік

валютная сбалансированность - валюталық 
теңгерімділік

валютная сделка - валюталық мəміле
валютная система - валюталық жүйе 
валютная спекуляция - валюталық алып-сатарлық
валютная статистика - валюталық статистика, валюта 
статистикасы

валютная эффективность - валюталық тиімділік 
валютное законодательство - валюталық заңнама, 
валюталық заңдар

валютное обеспечение - валютамен қамтамасыз ету 
валютное ограничение - валюталық шектеу
валютное планирование - валюталық жоспарлау
валютное право - валюталық құқық
валютное разрешение - валюталық рұқсат
валютное регулирование - валюталық реттеу, валютаны 
реттеу 

валютное самофинансирование - валютамен өзін-өзі 
қаржыландыру

валютное соглашение - валюталық келісім
валютные запасы - валюталық қорлар, валюталық 
сақтаулы қорлар 

валютные зоны - валюталық аймақтар 
валютные излишки - артық валюта
валютные капиталовложения - валюталық күрделі 
жұмсалым

валютные коды - валюталық кодтар 
валютные колебания - валюталық ауытқулар
валютные ограничения - валютаны шектеу, валюталық 
шектеу

валютные операции - валюталық операциялар
валютные отношения - валюталық қатынастар
валютные средства - валюталық қаражат 
валютные фонды предприятий - кəсіпорындардың 
валюталық қорлары

валютные ценности - валюталық құндылықтар
валютный базис - валюталық базис (негізгі, орталық, 
базалық валюта)

валютный барьер - валюталық тосқауыл
валютный блок - валюталық одақ 
валютный брокер - валюталық брокер
валютный варрант - валюталық варрант
валютный голод - валюталық зəрулік, валютаға зəрулік
валютный дефицит - валюталық тапшылық, валюта 
тапшылығы 

валютный дилер - валюталық дилер 
валютный дисбаланс - валюталық теңгерімсіздік
валютный еврорынок - валюталық еуронарық
валютный заем - валюталық қарыз
валютный запас - валюталық босалқы қор

валютный запас в долларах - доллар түріндегі 
валюталық босалқы қор

валютный клиринг - валюталық клиринг 
валютный код - валюталық код
валютный контракт - валюталық келісімшарт 
валютный контролер - валюталық бақылаушы 
валютный контроль - валютаны бақылау, валюта 
бақылауы, валюталық бақылау 

валютный коридор - валюталық дəліз 
валютный кредит - валюталық кредит
валютный кризис - валюталық дағдарыс 
валютный курс - валюта бағамы, валюталық бағам
валютный курс почтового перевода - пошта 
аударымының валюталық бағамы, поштамен 
аударылған ақшаның валюталық бағамы

валютный номинал - валютаның атаулы құны 
валютный обмен - валюталық айырбас
валютный паритет - валюталық тепе-теңдік, валюталық 
бара-барлық

валютный протекционизм - валюталық қолдампаздық
валютный режим - валюталық режим, валюталық 
тəртіптеме

валютный резерв - валюталық сақтық қор 
валютный риск - валюталық тəуекел, валюталық 
тəуекелдік, валюталық қатер 

валютный риск - валюталық тəуекел, валюталық қатер
валютный рынок - валюталық нарық, валюта нарығы
валютный сертификат - валюталық сертификат
валютный совет - валюталық кеңес
валютный союз - валюталық одақ 
валютный счет - валюталық шот 
валютный тенге - валюталық теңге
валютный трансляционный риск - валюталық 
трансляциялық тəуекел

валютный трансферт - валюталық трансферт
валютный хаос - валюталық былық
вариант - нұсқа
вариант аутентичный - сайма-сай нұсқа 
вариант базовый - негіздік нұсқа
вариант бумажный - қағаз нұсқа
вариант документа - құжат нұсқасы 
вариант исправленный - түзетілген нұсқа
вариант новый - жаңа нұсқа 
вариант пересмотренный - қайта қаралған нұсқа
вариант проекта - жоба нұсқасы 
вариант серийный - сериялы нұсқа
вариант электронный - электронды нұсқа
вариантность - нұсқалылық 
варианты документа - құжат нұсқалары 
варианты расчетов - есеп айырысу нұсқалары 
варианты фотоизображения - фотокескін нұсқалары 
вариация - түрлендірме
варрант - варрант, сендірме
варрант бессрочный - мерзімсіз сендірме 
ваучер - ваучер, кепілхат
вахтер - кезекші, күзетші 
вахтовый метод - кезекшілік əдіс
введение - енгізу, кіргізу, іске қосу; кіріспе
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введение в заблуждение - адастыру
введение в расход - шығысқа ұшырату
введение в штат - штатқа енгізу
введение квот - квота енгізу
введение моратория - мораторий енгізу
введение новшества - жаңалық енгізу
введение норм - нормаларды енгізу
введение обратимости - қайтымдылықты енгізу
введение ограничения - шектеу енгізу
введение ограничительных мер - шектеу шараларын 
енгізу

введение эмбарго - тыйым енгізу, тыйым салу
вверенный - сеніп тапсырылған, сенім жүктелген 
ввести - енгізу, ендіру, кіргізу
ввод - іске қосу; енгізу, кіргізу
ввод в действие - іске қосу, қолданысқа енгізу 
ввод в эксплуатацию - пайдалануға беру 
ввод данных - деректерді енгізу 
ввод закона в действие - заңды қолданысқа енгізу
ввод нового законодательства - жаңа заңнама енгізу
ввод ограничительных мер - шектеу шараларын   
енгізу

ввод плавающего курса - құбылмалы бағам енгізу
ввод резервов - сақтық қорларды іске қосу
ввод санкции - ықпалшара енгізу
вводный инструктаж - кіріспе нұсқаулық, таныстыру 
нұсқаулығы

ввоз - əкелім, əкелу 
ввозные пошлины - əкелім бажы
вдвижной - жылжымалы 
вдвое - екі есе 
веб-компонент - веб-құрамдас
веб-узел - веб-торап
ведение - жүргізу
ведение банковского счета - банк шотын жүргізу 
ведение бухгалтерских книг - бухгалтерлік кітаптарды 
жүргізу

ведение взаиморасчетов - өзара есеп айырысуды 
жүргізу 

ведение дел по доверенности - істерді сенімхат 
бойынша жүргізу

ведение дела - іс жүргізу
ведение денежного хозяйства - ақша шаруашылығын 
жүргізу

ведение документации - құжаттаманы жүргізу 
ведение записей - жазбалар жүргізу
ведение корреспондентских счетов - корреспонденттік 
шоттарды жүргізу

ведение протокола - хаттама жүргізу
ведение регистра - тіркелімді жүргізу, тіркеу кітабын 
жүргізу

ведение реестра - тізілімді жүргізу
ведение счета (счетов) - шотты (шоттарды) жүргізу
ведение учета - есеп жүргізу
ведение финансовых дел - қаржы істерін жүргізу
ведомостъ ежемесячная - əр айлық тізімдеме
ведомостъ затрат - жұмсалған шығын тізімдемесі 
ведомость - тізімдеме; хабар таратушы, жаршы

ведомость “Оконечные расходы” - “Ақырғы шығыс” 
тізімдемесі

ведомость “Транзитные расходы” - “Транзиттік 
шығыс” тізімдемесі

ведомость аналитического учета - талдамалы есеп 
тізімдемесі

ведомость бланки - бланкілердің тізімдемесі
ведомость бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
тізімдемесі

ведомость денежная - ақша тізімдемесі
ведомость депеш - жеделхаттар тізімдемесі
ведомость ежедневная - күнделікті тізімдеме
ведомость заработной платы - жалақы тізімдемесі
ведомость издержек - шығын тізімдемесі, ұсталған 
шығын тізімдемесі

ведомость инвентаризационная - түгендеу тізімдемесі
ведомость инвентарная - мүкəммал тізімдемесі
ведомость итоговая - жиынтық тізімдеме
ведомость калькуляционная - калькуляциялық 
тізімдеме

ведомость кассовая - кассалық тізімдеме 
ведомость комплектовочная - жиынтықтама тізімдеме
ведомость контрольная - бақылау тізімдемесі
ведомость накопительная - қорлану тізімдемесі
ведомость оснащения табельным имуществом - 
тізімдік мүлікпен жарақтандыру тізімдемесі

ведомость отчетная - есеп беру тізімдемесі
ведомость оценочная - бағалау тізімдемесі
ведомость платежная - төлем тізімдемесі
ведомость предварительная - нобайлық тізімдеме
ведомость претензий - реніш-талап тізімдемесі
ведомость приходная - кіріс тізімдемесі
ведомость причитающихся сумм “Авиапосылки” - 

“Авиасəлемдемелер” атты тиесілі соманың тізімдемесі
ведомость причитающихся сумм “Наземные 
посылки” - “Жер бетімен жіберілетін сəлемдемелер” 
атты тиесілі соманың тізімдемесі

ведомость проверочная - тексерме тізімдеме
ведомость расценочная - баға кесу тізімдемесі
ведомость расчетная - есеп айырысу тізімдемесі
ведомость сальдовая - сальдо тізімдемесі, қалдық 
тізімдемесі

ведомость сводная - жиынтық тізімдеме
ведомость синтетического учета - жинақтамалы есеп 
тізімдемесі

ведомость сличительная - салыстырмалы тізімдеме
ведомость суточная - тəуліктік тізімдеме
ведомость тарифов - тарифтер тізімдемесі
ведомость удержания из заработной платы - 
жалақыдан ұсталған ақша тізімдемесі

ведомость учетная - есепке алу тізімдемесі
ведомственная подписка - ведомстволық жазылыс
ведомственная принадлежность - ведомство 
қарауындағы, ведомостволық иелік

ведомственный счет - идаралық шот
ведомство - ведомство, идара
ведомый - жетекші 
ведущий - бастаушы, жүргізуші, жетекші
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ведущий специалист - жетекші маман
вежливость - əдептілік, сыпайылық, көргенділік
векселедатель - вексель беруші 
векселедержатель - вексель ұстаушы 
векселепредъявитель - вексель ұсынушы
векселеспособность - вексельге қабілеттілік 
вексель - вексель
вексель залоговый - кепілзаттық вексель
вексель заложенный - кепілге салынған вексель
вексель именной - бəсіре вексель, есімді вексель 
вексель переводной - аударма вексель
вексельная давность - вексель мерзімінің өтуі
вексельная система расчетов - есеп айырысудың 
вексельдік жүйесі, вексельдік есеп айырысу жүйесі

вексельная ставка - вексель мөлшерлемесі
вексельная форма расчета - вексельдік есеп айырысу 
нысаны

вексельное законодательство - вексель заңнамасы, 
вексель заңдары 

вексельное обращение - вексель айналысы
вексельный залог - вексельдік кепілзат
вексельный индоссамент - вексельдік индоссамент
вексельный иск - вексельдік талап, векселдік қуыным 
вексельный кредит - вексельдік кредит 
вексельный курс - вексель бағамы, вексельдік бағам
вексельный сбор - вексель алымы
веленовая бумага - тығыз жылтыр қағаз
величина - шама, мөлшер
величина базисная - базистік шама
величина вознаграждения - сыйақы мөлшері
величина заданная - тапсырылған шама, межелі шама
величина оплаты - төлемақы шамасы
величина стоимости - құн шамасы
величина суммарная - қосынды шама
величина удельная - үлестік шама
венок - гүлтəж; азагүл
венчур - венчур
вера - наным, сенім
вербально - сөз жүзінде
вербальный - ауызша, сөз жүзінде
вербальный договор - ауызша шарт
вербовка - жаддау; қызметке тарту
вердикт - шешім, ұйғарым
верификация - верификация 
верификация кредитных карточек - кредиттік 
карточкалардың дұрыстығын тексеру 

вероисповедание - діни наным
вероучение - діни ілім
вероятная прибыль - ықтимал пайда
вероятность - ықтималдық
вероятность безубыточности - залалсыздық 
ықтималдығы

вероятность безусловная - сөзсіз ықтималдық
вероятность выбора - таңдау ықтималдығы
вероятность дефицита - тапшылық ықтималдығы
вероятность доверительная - сенімгерлік ықтималдық
вероятность истинная - ақиқат ықтималдық
вероятность нулевая - нөлдік ықтималдық

вероятность обратная - кері ықтималдық
вероятность отказа - бас тарту ықтималдығы
вероятность отклонения - ауытқу ықтималдығы
вероятность ошибок - қателер ықтималдығы
вероятность переменная - ауыспалы ықтималдық, 
айнымалы ықтималдық

вероятность предельная - шекті ықтималдық
вероятность равная - тең ықтималдық
вероятность риска - тəуекел ықтималдығы
вероятность убытков - залал шегу ықтималдығы
вероятность успеха - табысқа жету ықтималдығы
вероятность ущерба - шығынға ұшырау ықтималдығы
версия - болжам; нұсқа
версия системы национальных счетов - ұлттық шоттар 
жүйесінің нұсқасы

вертикальная система связи - сатылас байланыс 
жүйесі

вертикальный - тік, сатылас 
вертикальный подъемник - тік көтергіш
верхний колонтитул - жоғарғы колонтитул
верхний предел колебаний - ауытқудың жоғарғы      
шегі

верхний предел нормы сбережений - жинақ ақша 
нормасының жоғарғы шегі

верхний предел процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің жоғарғы шегі

верхний угол - жоғарғы бұрыш
верхний уровень - жоғарғы деңгей
верховный - жоғарғы
верхоглядство - шалағайлық, үстірттік
вес - салмақ
вес брутто - жалпы салмақ
вес мешков - қаптардың салмағы
вес нетто - таза салмақ
весовая ведомость “Авиадепеши и S.A.L.” - 

“Авиажеделхаттар жəне S.A.L.” атты салмақтық 
тізімдеме

весовая ведомость “Приоритетные авиаотправления, 
пересылаемые открытым транзитом” - 
“Ашық транзитпен жіберілетін артықшылықты 
авиажөнелтімдер” атты салмақтық тізімдеме

весовая категория - салмақ санаты
весовая характеристика - салмақтық сипаттама
весовщик - таразышы, өлшеуші
весомый - сүбелі
вести переговоры - келіссөз жүргізу
вести переписку - хат-хабар алмасу, хат жазысу
вести счет - шотты жүргізу
вести финансовые операции - қаржы операцияларын 
жүргізу

вестибюль - вестибюль
вестник - хабаршы
весы - таразы, өлшеуіш 
ветеран - ардагер
ветеран Великой Отечественной войны - Ұлы Отан 
соғысының ардагері

ветеран труда - еңбек ардагері
вето - əміртыйым
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вето абсолютное - абсолюттік тыйым салу, шектеусіз 
тыйым салу

ветхие денежные знаки - көнерген ақша белгілері 
ветхость - тозығы жеткен
веха - белес, меже
вечерняя касса - кешкі касса 
вечная гарантия - мəңгілік кепілдік
вечный - мəңгілік
вечный вклад - мəңгілік салым 
вечный инвентарь - мəңгілік дүние-мүлік, мəңгілік 
түгендеме

вещание - хабарлау
вещественные доказательства - заттай айғақтар, айғақ 
заттар

вещество токсичное - улы зат
вещь именная - бəсіре зат, есімді зат, атаулы зат 
взаимная конвертируемость валют - валютаның өзара 
айырбасталымдылығы

взаимная помощь - өзара көмек
взаимная поставка - өзара тауар жеткізу 
взаимная собственность - өзара меншік 
взаимная форма собственности - меншіктің өзара 
нысаны, өзара меншік нысаны

взаимно - өзара
взаимно конвертируемые валюты - өзара 
айырбасталатын валюталар

взаимновыгодная сделка - өзара тиімді мəміле
взаимное владение акциями - акцияларды өзара иелену
взаимное заинтересованность - өзара мүдделілік 
взаимное кредитование - өзара несиелендіру
взаимное обязательство - өзара міндеттеме
взаимное поручительство - өзара кепілгерлік
взаимное соглашение - өзара келісім
взаимное страхование - өзара сақтандыру
взаимные обязательства - өзара міндеттемелер
взаимные отношения - өзара қарым-қатынас
взаимные платежи - өзара төлемдер
взаимные расчеты - өзара есеп айырысу
взаимный зачет - өзара есепке алу
взаимный зачет чеков - чектерді өзара есепке алу
взаимный кредит - өзара кредит 
взаимный курс - өзара бағам
взаимный текущий почтовый счет - ағымдағы өзара 
пошталық шот, поштаның ағымдағы өзара шоты

взаимный фонд - өзара қор, өзара қарыз қоры
взаимовыгодная сделка - өзара тиімді мəміле
взаимодействие - өзара əсер, өзара іс-қимыл, 
əрекеттестік

взаимозависимость - өзара тəуелділік
взаимозависимый - өзара тəуелді 
взаимозаменяемость - өзара алмастырушылық, бірін-
бірі алмастырушылық 

взаимозаменяемость валют - валюталардың өзара 
алмастырылатындығы

взаимозаменяемость финансовых инструментов - 
қаржы құралдарының өзара алмастырылатындығы

взаимозаменяемые опционы - өзара алмастырылатын 
опциондар

взаимозаменяемые финансовые инструменты - өзара 
алмастырылатын қаржы құралдары

взаимозачет - өзара есепке алу
взаимозачет долгов - борыштарды өзара есепке алу
взаимозачет обязательств - міндеттемелерді өзара 
есепке алу

взаимозачет платежей по сделкам - мəмілелер 
бойынша төлемдерді өзара есепке алу

взаимоотношение - өзара қатынас, қарым-қатынас
взаимоотношения межгосударственные - мемлекет 
аралық қарым-қатынас

взаимоотношения сторон - тараптардың қарым-
қатынасы 

взаимопомощь - өзара көмек
взаимопонимание - өзара түсіністік
взаимоприемлемый - өзара қабылдауға келетін, өзара 
қолайлы

взаимопроникновение - өзара дендеп ену
взаиморасчет - өзара есеп айырысу
взаимосвязанные заемщики - өзара байланысты 
қарызгерлер

взаимосогласованный - өзара келісілген
взаимосоглашение - өзара келісім
взаймы - қарызға
взаймы на короткий срок - қысқа мерзімге қарызға алу 
взвесить - өлшеу 
взвешивание - өлшеу
взвешивание отправления - жөнелтімді өлшеу
взвинченная цена - шарықтатылған баға 
взвинчивание курса - бағамның шарықтатылуы
взвинчивание цен - бағаны шарықтату 
взгляд - көзқарас
вздорожание - қымбаттаушылық
вздувание - өршіту
вздувание курсов - бағамның өршітілуі 
вздутие - желбуаздық
вздутие цен - желбуаз баға, бағаның желпінісі, бағаны 
желпінту 

взимание - өндіріп алу, төлету
взимание дополнительной платы - қосымша төлем 
төлету, қосымша төлем өндіріп алу

взимание за пересылку по почте - поштамен салып 
жібергені үшін ақы алу

взимание комиссионного вознаграждения - 
комиссиялық сыйақы өндіріп алу

взимание платежей - төлем өндіріп алу
взимание платы - төлемақы төлету, төлемақы өндіріп 
алу

взимание процента по ссуде - несие бойынша пайыз 
өндіріп алу

взимание процентов - пайыз өндіріп алу
взнос - жарна
взнос авансовый - аванстық жарна, алғытөлемдік  
жарна

взнос арбитражный - арбитраждық жарна; төрелік сот 
жарнасы

взнос безвозвратный - қайтарымсыз жарна 
взнос в бюджет - бюджетке төленетін жарна
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взнос в государственные социальные фонды - 
мемлекеттік əлеуметтік қорларға төленетін жарна

взнос в пенсионный фонд - зейнетақы қорына 
төленетін жарна

взнос в систему страхования - сақтандыру жүйесіне 
төленетін жарна

взнос в уставный фонд - жарғылық қорға төленетін 
жарна

взнос в фонд занятости - жұмыспен қамту қорына 
төленетін жарна

взнос в фонд социального страхования - əлеуметтік 
сақтандыру қорына төленетін жарна

взнос в фонд социальной поддержки населения - 
халықты əлеуметтік қолдау қорына төленетін жарна

взнос вклада - салым жарнасы
взнос вкладчика - салымшы жарнасы
взнос возвращаемый - қайтарылатын жарна
взнос возмещаемый - орны толтырылатын жарна, есесі 
өтелетін жарна 

взнос вступительный - кіру жарнасы
взнос гарантийный - кепілдікті жарна
взнос долевой - үлестік жарна
взнос дополнительный - қосымша жарна
взнос единовременный - бір жолғы жарна
взнос единообразный - біркелкі жарна
взнос ежегодный - жыл сайынғы жарна
взнос капитала - капитал жарнасы
взнос квартальный - тоқсандық жарна
взнос минимальный - ең аз мөлшердегі жарна
взнос накопительный - жинақтау жарнасы, қорлану 
жарнасы, қорланым жарнасы

взнос наличными - нақты ақшалай жарна, қолма-қол 
ақшамен төленетін жарна

взнос неуплаченный - төленбеген жарна
взнос обязательный - міндетті жарна
взнос организационный - ұйымдық жарна
взнос очередной - кезекті жарна
взнос паевой - үлеспұлдық жарна
взнос полугодовой - жарты жылдық жарна
взнос предварительный - алдын ала төленетін жарна
взнос просроченный - мерзімі өткен жарна
взнос равный - тең жарна
взнос регистрационный - тіркелу жарнасы
взнос социальный - əлеуметтік жарна
взнос учредительный - құрылтай жарнасы 
взнос целевой - мақсатты жарна
взнос членский - мүшелік жарна
взносы пенсионные - зейнетақы жарналары
взносы социальные - əлеуметтік жарналар
взрывоопасное вещество - жарылу қаупі бар зат, 
қопарылу қаупі бар зат, қауіпті жарылғыш зат

взрывчатка - жарылғыш зат
взрывчатые вещества - жарылғыш заттар, қопарғыш 
заттар

взыскание - өндіріп алу, төлеттіру; жаза қолдану, шара 
қолдану 

взыскание административное - əкімшілік жаза  
қолдану

взыскание арбитражное - арбитраждық өндіріп алу; 
төрелік сот арқылы өндіріп алу 

взыскание бесспорное - даусыз өндіріп алу
взыскание в бесспорном порядке просроченных 
платежей - мерзімі өткен төлемдерді даусыз өндіріп 
алу

взыскание в судебном порядке - сот тəртібімен 
төлеттіру

взыскание демерреджа - демерредж өндіріп алу
взыскание денег - ақша өндіріп алу
взыскание дисконта - дисконт өндіріп алу
взыскание дисциплинарное - тəртіптік жаза қолдану
взыскание долга - борышты өндіріп алу
взыскание долга в судебном порядке - борышты сот 
тəртібімен өндіріп алу

взыскание налога у источника - табыс көзінен салық 
өндіріп алу

взыскание налогов - салықтарды өндіріп алу
взыскание недоимок - бересіні өндіріп алу
взыскание неуплаченных сумм - төленбеген соманы 
өндіріп алу

взыскание неустойки - айыпақы (тұрақсыздық айыбын) 
өндіріп алу 

взыскание пени - өсімақы өндіріп алу
взыскание платежей в бюджет - бюджетке төленетін 
төлемді өндіріп алу

взыскание принудительное - мəжбүрлемелі өндіріп алу
взыскание ссуды - несиені өндіріп алу
взыскание судебное - сот арқылы өндіріп алу
взыскание суммы - соманы өндіріп алу
взыскание убытков - залалды өндіріп алу
взыскание штрафов - айыппұл өндіріп алу 
взыскатель - өндіріп алушы
взыскательность - талғампаздық 
“взыскать плату за досылку (возвращение)” - 

“қосымша жіберілгендігі (қайтарылғандығы) үшін ақы 
өндіріп алу”

взыскивание долга - борышты төлету, борышты өндіріп 
алу

взыскивание долга через суд - борышты сот арқылы 
төлету, борышты сот арқылы өндіріп алу

взыскивание наложенным платежом - үстеме 
төлеммен төлеттіру

взыскивание недоимки - бересіні өндіріп алу
взыскивание пени - өсімпұл өндіріп алу
взыскивание платежа - төлемді төлеттіру
взыскивание со счетов - шоттан өндіріп алу
взыскивание убытков - залалдарды төлету
взятие на учет - есепке алу
взятие обязательства - міндеттеме алу 
взятие под свое покровительство - өз қамқорлығына 
алу

взятие почты на дому у клиентов - поштаны 
клиенттердің үйінен алу

взятка - пара 
взяткодатель - пара беруші
взяточник - парақор
взяточничество - парақорлық
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взять на контроль - бақылауға алынсын
взять на поруки - кепілдікке алу 
взять под контроль - бақылауға алу
вид депозита - депозит түрі
вид документа - құжат түрі
вид задолженности - берешек түрі
вид заработной платы - жалақы түрі
вид ипотеки - ипотека түрі
вид капитала - капитал түрі
вид капитальных вложений - күрделі қаржы түрі, 
күрделі жұмсалым түрі

вид контроля - бақылау түрі
вид кредита - кредит түрі
вид на жительство - тұрақты тұруға рұқсат
вид обращения - жүгініс түрі
вид основной деятельности - негізгі қызмет түрі
вид основных фондов - негізгі қорлар түрі
вид отправления - жөнелтімнің көрінісі
вид платежа - төлем түрі 
вид процентных ставок - пайыздық мөлшерлеме түрі
вид ревизии - тексеріс түрі
вид риска - тəуекелдік түрі
вид ссуды - несие түрі
вид страхования - сақтандыру түрі
вид услуг - қызмет көрсету түрі
вид учета - есеп түрі
вид ущерба - зиян түрі
вид финансового контроля - қаржылық бақылау түрі
видеограмма - бейнехат
видеодиск - бейнедиск
видеозапись - бейнежазба
видеокассета - бейнекассета
видеоклип - бейнеорам
видеомагнитофильм - бейнемагнитті фильм
видеомагнитофон - бейнемагнитофон, бейнеүналғы
видеотека - бейнехана
видеотелефон - бейнетелефон
видеофонограмма - бейнеүнхат
видимус - видимус
виды аккредитивов - аккредитивтердің түрлері 
виды банковских счетов - банк шоттарының түрлері 
виды бланка - бланк түрлері
виды бонуса - бонус түрлері
виды валютной системы - валюталық жүйенің түрлері
виды внутренних почтовых отправлений - ішкі пошта 
жөнелтімдері түрлері

виды государственного финансового контроля - 
мемлекеттік қаржылық бақылау түрлері 

виды международных почтовых отправлений - 
халықаралық пошта жөнелтімдері түрлері

виза - рұқсатнама; бұрыштама
виза на документе - құжаттағы бұрыштама
визирование - бұрыштама қою
визирование документа - құжатқа бұрыштама қою
визировать - бұрыштама соғу; рұқсатнама беру 
визировать документ - құжатқа бұрыштама соғу, 
құжатқа рұқсатнама беру

визит - сапар, ресми сапар

визит деловой - іскерлік сапар
визит инспекционный - инспекциялық сапар
визит неофициальный - бейресми сапар
визит официальный - ресми сапар
визит очередной - кезекті сапар
визит предстоящий - алдағы сапар
визит рабочий - жұмыс сапары, жұмыс бабындағы 
сапар

визит целевой - нысаналы сапар
визитка - рұқсат карточкасы, деректеме карточка
визитная карточка - рұқсат карточкасы, деректеме 
карточка

вилочный погрузчик - айырлы жүк тиеуіш, 
шанышқылы жүк тиеуіш

вилочный погрузчик с боковой загрузкой - бүйірінен 
тиейтін айырлы жүк тиеуіш

вилочный погрузчик с передней загрузкой - алдынан 
тиейтін айырлы жүк тиеуіш

вина - кінə, айып
вина доказанная - дəлелденген кінə 
вина за убытки - залал үшін кінə 
вина установленная - анықталған кінə
виновник - кінəлі, айыпты, жазықты, айыпкер
виновник убытков - залалға кінəлі
виновное лицо - кінəлі адам
виньетка - виньетка (кітаптағы оюлы, өрнекті 
суреттер)

виремент - виремент 
виртуальная память - мүмкіндікті зерде
виртуальная структура управления - басқарудың 
мүмкіндікті құрылымы

виртуальная экономика - мүмкіндікті экономика
виртуальный - мүмкіндікті, ықтимал
виртуальный банкинг - виртуалды банкинг 
високосный год - кібісе жыл 
виток - орам 
вклад - салым, салым ақша, аманат ақша
вклад банковский - банк салымы
вклад беспроцентный - пайызсыз салым ақша 
вклад бессрочный - мерзімсіз салым ақша 
вклад благотворительный - қайырымдылық салым 
ақша

вклад в банке - банктегі салым
вклад в денежной форме - ақшалай нысандағы салым 
вклад в иностранной валюте - шетел валютасымен 
салынатын салым ақша

вклад вечный - мəңгілік салым ақша 
вклад выигрышный - ұтыстық салым ақша
вклад выморочный - иесіз қалған салым ақша
вклад граждан в кредитные учреждения - 
азаматтардың несие мекемелеріне салған салым 
ақшасы

вклад денежно-вещевой - ақшалай-заттай салым
вклад денежный - ақшалай салым
вклад депозитный - депозиттік салым
вклад до востребования - талап етілмелі салым ақша, 
ізделінді салым 

вклад добровольный - ерікті салым



578ВКЛАД

вклад долгосрочный - ұзақ мерзімді салым ақша
вклад долевой - үлестік салым
вклад дополнительный - қосымша салым
вклад именной - бəсірелі салым ақша, атаулы салым 
ақш

вклад имущественный - мүліктік салым 
вклад инвестиционный - инвестициялық салым ақша
вклад индивидуального клиента - жеке-дара клиенттің 
салымы

вклад иностранцев - шетелдіктердің салым ақшасы
вклад капитала - капитал салымы 
вклад контокоррентный - контокорренттік салым ақша
вклад краткосрочный - қысқа мерзімді салым ақша
вклад крупный - ірі салым
вклад мелких вкладчиков - ұсақ салымшылар салымы
вклад минимальный - ең аз мөлшердегі салым
вклад мнимый - алдамшы салым ақша 
вклад мультивалютный - мультивалюталық салым 
вклад на депозит - депозитке салым
вклад на предъявителя - ұсынушыға арналған салым 
ақша 

вклад на срок - мерзімдік салым 
вклад на текущий счет - ағымдағы шотқа арналған 
салым ақша 

вклад накопительный - қорланбалы салым ақша
вклад наличными деньгами - қолма-қол ақша салымы 
вклад негласный - құпия салым ақша
вклад несовершеннолетних - кəмелетке 
толмағандардың салым ақшасы

вклад пенсионный - зейнетақылық салым ақша
вклад первоначальный - бастапқы салым
вклад персональный - дербес салым
вклад по контокорренту - контокоррент бойынша 
салым

вклад по подписке - жазылыс бойынша салым
вклад процентный - пайызды салым ақша
вклад с ежемесячным начислением процентов - ай 
сайын пайыз есептелетін салым 

вклад с налоговыми льготами - салық жеңілдіктері бар 
салым

вклад с уведомлением - хабарламалы салым
вклад сберегательный - жинақ салым ақша, жинақ 
ақша салымы

вклад специальный - арнаулы салым 
вклад срочный - мерзімді салым 
вклад условный - шартты салым 
вклад фиктивный - жалған салым 
вклад целевой - мақсатты салым ақша
вклад ценный - бағалы салым
вклад чековый - чектік салым ақша
вклад, выплачиваемый по требованию - талап ету 
бойынша төленетін салым

вклад, облагаемый налогом - салық салынатын салым
вкладная книжка - салым ақша кітапшасы
вкладное свидетельство - салым ақша куəлігі 
вкладной билет - салым ақша билеті
вкладной сертификат - салымдық сертификат
вкладной счет - салым шоты 

вкладчик - салымшы, салым иесі, аманат ақша иесі 
вкладчик капитала - капиталдың салымшысы
вкладчик с активным сальдо - актив сальдосы бар 
салымшы

вкладчик фонда - қор салымшысы
вклады почтово-сберегательной системы - пошта-
жинақ жүйесінің салымдары

вкладыш - ішпек 
вклейка - жапсырма 
включаемые производственные расходы - енгізілетін 
өндірістік шығыс

включаемые расходы - енгізілетін шығыс
включая проценты - пайыздарды қоса алғанда
включая расходы - шығысты қосқанда
“включая текущие процентные выплаты” - 

“ағымдағы пайыздық төлемдерді қосқанда”
включение - қамту, қосу, енгізу
включение - енгізу
включение в бюджет - бюджетке қосу
включение в платежную ведомость - төлем 
тізімдемесіне қосу

включение в повестку дня - күн тəртібіне енгізу
включение данных - деректерді енгізу
включение изменений - өзгерістер енгізу
включение надбавки - үстемені қамту
включение оговорки - ескертпе қосу
включение процентов - пайыз қосу
включение пункта в контракт - келісімшартқа тармақ 
қосу

влагоемкость - ылғал сыйымдылық
влагомер - ылғал өлшеуіш
влагонепроницаемость - ылғал өтпейтіндік
влагопоглатитель - ылғал сіңіргіш
влагопоглащение - ылғал сіңіру
влагостойкость - ылғалға төзімділік
влагоустойчивость - ылғалға тұрақтылық
владелец - ие, иеленуші, иегер, қожа 
владелец аккредитива - аккредитивтің иесі
владелец акций - акциялардың иесі (иеленушісі)
владелец акций, дающих право голоса - дауыс беру 
құқығын беретін акциялардың иесі (иеленушісі)

владелец банковского счета - банк шотының иесі 
(иеленушісі)

владелец варранта - варрант иесі (иеленушісі)
владелец векселя - вексельдің иесі (иеленушісі)
владелец вклада - салым ақша иесі (иеленушісі)
владелец дебетовой карточки - дебет карточкасын 
иеленуші

владелец добросовестный - адал ниетті ие
владелец доверенности - сенімхат иесі
владелец долгового обязательства - борышкерлік 
міндеттемені иеленуші 

владелец единоличный - жеке-дара ие
владелец жиросчета - жирошоттың иесі (иеленушісі)
владелец залога - кепілзат иесі
владелец зарегистрированный - тіркелген иеленуші
владелец капитала - капиталдың иесі (иеленушісі)
владелец карточки - карточканың иесі (иеленушісі)
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владелец кассового остатка - кассадағы қалдықтың  
иесі

владелец контракта - келісімшарттың иесі
владелец кредитной карточки - кредит карточкасын 
иеленуші, несие карточкасын иеленуші

владелец крупного банковского счета - ірі банк 
шотының иесі

владелец купона - купонның иесі
владелец ломбарда - ломбардтың иесі
владелец облигаций - облигациялардың иесі 

(иеленушісі) 
владелец опциона - опционның иесі
владелец персональных данных - дербес деректерді 
иеленуші

владелец пожизненный - өмірлік ие
владелец почтового жиросчета - пошта жирошотының 
иесі

владелец почтового счета - пошта шотының иесі
владелец привилегированной акции - артықшылықты 
акцияның иесі

владелец сберегательного вклада - жинақ ақша 
салымының иесі

владелец средств - қаражаттың иесі
владелец ссуды - несиенің иесі
владелец счета - шоттың иесі 
владение акциями - акцияларды иелену
владение долговыми обязательствами - борышкерлік 
акцияларды иелену

владение на правах собственности - меншік құқығы 
негізінде иелену

владение незаконное - заңсыз иелік, заңсыз иелену
владение облигациями - облигацияларды иелену
владение ценными бумагами - бағалы қағаздарды 
иелену

владеющий - иеленуші
влажность воздуха - ауа ылғалдылығы 
влажность воздуха абсолютная - тұрақты ауа 
ылғалдылығы

влажность воздуха относительная - салыстырмалы ауа 
ылғалдылығы 

власть - өкімет, билік
власть государственная - мемлекеттік өкімет 
власть законодательная - заң шығарушы билік
влезание в долг - борышқа бату
вливание в форме финансовых займов - қаржылай 
қарыз нысанында құйылу

вливание внешнего капитала - сыртқы капиталдың 
құйылуы

вливания финансовые - қаржылық құйылымдар 
влияние - ықпал, ықпал ету, əсер
влияние вредное - зиянды ықпал
влияние денег - ақша ықпалы
влияние инфляции - инфляция ықпалы
влияние непосредственное - тікелей ықпал ету
влияние положительное - оң ықпал
влияние потенциальное - əлеуетті ықпал
влияние существенное - елеулі ықпал ету
влиятельный - ықпалды

вложение - салым ақша, салыным, салу; жұмсалым, 
жұмсау

вложение в акции - акцияларға жұмсалым
вложение в капитальные активы - күрделі активтерге 
жұмсалым

вложение в основной капитал - негізгі капиталға 
жұмсалым

вложение в паевые акции - үлеспұлдық акцияларға 
жұмсалым

вложение в ценные бумаги - бағалы қағаздарға 
жұмсалым

вложение денег - ақша салу
вложение денежное - ақша жұмсалымы
вложение денежных средств - ақшалай қаражат салу
вложение долгосрочное - ұзақ мерзімді жұмсалым
вложение капитала - капитал салу
вложение краткосрочное - қысқа мерзімді жұмсалым
вложение кредитное - кредиттік жұмсалым
вложение наличных средств - қолма-қол ақшалай 
қаражат салу

вложение основного капитала - негізгі капиталды салу
вложение первоначальное - бастапқы жұмсалым 
вложение рискованное - тəуекелді жұмсалым
вложение, разрешенное к пересылке - жіберуге рұқсат 
берілген салым ақша

вложения опись - салым тізімдемесі
вменение - міндеттеушілік, жүктеу
вменение в обязанность - міндеттеу, міндет жүктеу
вменение вины - айып тағу
вместимость - сыйымдылық
вмешательство - араласу, қол сұғу
вне денег - ақшадан тыс
вне котировки - баға белгіленімінен тыс
внебалансовые статьи - теңгерімнен тыс баптар
внебалансовые счета - теңгерімнен тыс шоттар 
внебалансовый банковский счет - банктің теңгерімнен 
тыс шоты

внебалансовый валютный счет - теңгерімнен тыс 
валюталық шот

внебалансовый счет - теңгерімнен тыс шот 
внебюджетные источники денежных средств - 
ақшалай қаражаттың бюджеттен тыс көздері

внебюджетные расходы - бюджеттен тыс шығыс 
внебюджетные средства - бюджеттен тыс қаражат 
внебюджетные счета казначейства - қазынашылықтың 
бюджеттен тыс шоттары

внебюджетные фонды - бюджеттен тыс қорлар 
внебюджетные целевые фонды - бюджеттен тыс 
мақсатты қорлар 

внедорожник - төтелегіш
внедрение - енгізу 
внедрение новшества - жаңалық енгізу
внедрение открытия - ашылымды енгізу
внезапная проверка - кенеттен тексеру 
внеконкурсный - байқаудан тыс
внеконкурсный - конкурстан тыс
внелимитные капитальные вложения - лимиттен тыс 
күрделі жұмсалым
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внеоборотные активы - айналымнан тыс активтер
внеочередная проверка - кезектен тыс тексеру
внеочередной - кезектен тыс
внеплановый - жоспардан тыс
внерабочее время - жұмыстан тыс уақыт
внереализационные доходы и расходы - өткізуден тыс 
кіріс пен шығыс

внесение - енгізу, қосу, салу
внесение аванса - алғытөлем (аванс) салу
внесение в протокол - хаттамаға енгізу
внесение вклада - салым салу
внесение денег - ақша салу
внесение денег в банк - банкке ақша салу
внесение денег на депозит - депозитке ақша салу
внесение денег на счет - шотқа ақша салу
внесение денег на текущий счет - ағымдағы шотқа 
ақша салу

внесение денег на условный счет - шартты шотқа ақша 
салу

внесение дополнения в законодательство - заңнамаға 
толықтырулар енгізу

внесение задатка - кепілақша салу
внесение законопроекта - заң жобасын енгізу
внесение законопроекта на рассмотрение - заң 
жобасын қарауға енгізу

внесение залога - кепілзат салу
внесение записи - жазба енгізу
внесение записи в главную бухгалтерскую книгу - 
бухгалтерлік бас кітапқа жазба енгізу

внесение изменений - өзгерістер енгізу
внесение изменений и дополнений - өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу 

внесение исправлений - түзетулер енгізу
внесение коррективы - түзетпе енгізу
внесение на утверждение - бекітуге енгізу
внесение оговорки - ескертпе енгізу
внесение оговорки в документ - құжатқа ескертпе 
енгізу

внесение пая - жарнапұл салу
внесение платы - төлем салу, төлем төлеу
внесение поправки - түзету енгізу
внесение резолюции - қарар енгізу
внесение суммы на почтовый счет - соманы пошта 
шотына салу

внесение суммы на счет - соманы шотқа енгізу
внесение суммы на текущий счет - соманы ағымдағы 
шотқа енгізу

внесение уточнения - дəлдемелер енгізу, нақтылаулар 
енгізу

внесенная сумма - салынған сома
внесенный капитал - салынған капитал
внесистемный учет - жүйеден тыс есеп 
внести задаток - кепілпұл салу, кепілақша салу
внеурочная работа - жұмыс уақытынан тыс жұмыс
внешнее управление - сырттай басқару
внешнее управление имуществом - мүлікті сырттай 
басқару

внешнее управление имуществом должника - 
борышқордың мүлкін сырттай басқару 

внешнее финансирование - сыртқы қаржыландыру
внешнеторговая политика - сыртқы сауда саясаты
внешнеторговый договор - сыртқы сауда шарты
внешнеторговый оборот - сыртқы сауда айналымы
внешнеэкономическая деятельность - сыртқы 
экономикалық қызмет

внешнеэкономическая деятельность предприятий - 
кəсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметі

внешние государственные долги - сыртқы мемлекеттік 
борыштар

внешние государственные займы - мемлекеттік сыртқы 
қарыз

внешние долгосрочные займы - ұзақ мерзімді сыртқы 
қарыз

внешние инвестиции - сыртқы инвестиция
внешние краткосрочные займы - қысқа мерзімді 
сыртқы қарыз

внешние обязательства - сыртқы міндеттемелер
внешние платежи - сыртқы төлемдер
внешние признаки - сыртқы белгілер
внешние среднесрочные займы - орта мерзімді сыртқы 
қарыз

внешние целевые займы - мақсатты сыртқы қарыз
внешние частные займы - жекеше сыртқы қарыз
внешний - сыртқы
внешний аудитор - сыртқы аудитор
внешний бюджетный контроль - сыртқы бюджеттік 
бақылау 

внешний краткосрочный долг - қысқа мерзімді сыртқы 
борыш

внешний кредит - сыртқы кредит
внешний платеж - сыртқы төлем
внешний признак документа - құжаттың сыртқы 
нышаны

внешняя задолженность - сыртқы берешек
внешняя задолженность в иностранной валюте - 
шетел валютасы түріндегі сыртқы берешек

внешняя капитальная задолженность - сыртқы 
күрделі қаржы берешегі

внешняя конвертируемость - сыртқы 
айырбасталымдылық 

внешняя конвертируемость валюты - валютаның 
сыртқы айырбасталымдылығы

внештатный - штаттан тыс
внешэкономбанк - сыртэкономбанк
вниманию руководителей - жетекшілердің назарына, 
басшылардың назарына 

вноситель вклада - салым салушы
внутреннее почтовое отправление - ішкі пошта 
жөнелтімі, пошта ішіндегі жөнелтім 

внутреннее финансирование - ішкі қаржыландыру
внутренние банковские операции - ішкі банк 
операциялары

внутренние государственные займы - ішкі мемлекеттік 
қарызхаттар

внутренние документы - ішкі құжаттар
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внутренние и международные отправления EMS - 
ішкі жəне халықаралық EMS жөнелтімдері

внутренние регламенты органов впс - дпо 
органдарының ішкі реттемелері

внутренние финансовые активы - ішкі қаржы 
активтері 

внутренние финансовые ресурсы - ішкі қаржы 
ресурстары

внутренний - ішкі
внутренний аудит в банках второго уровня - екінші 
деңгейдегі банктердегі ішкі аудит

внутренний аудитор - ішкі аудитор
внутренний бюджетный контроль - ішкі бюджеттік 
бақылау

внутренний государственный долг - ішкі мемлекеттік 
борыш 

внутренний государственный заем - ішкі мемлекеттік 
қарыз

внутренний документ - ішкі құжат
внутренний долг - ішкі борыш
внутренний заем - ішкі қарыз, ішкі қарызхат 
внутренний клиринг - ішкі клиринг 
внутренний контроль операций - операцияларды 
іштей бақылауға алу 

внутренний кредит - ішкі кредит
внутренний порядок (режим) - ішкі тəртіп (режим)
внутренний регламент почтовых учреждений - пошта 
мекемелерінің ішкі реттемесі

внутренний этап - ішкі кезең
внутренное почтовое отправление - ішкі пошта 
жөнелтімі

внутренняя информация - ішкі ақпарат
внутренняя конвертируемость - ішкі 
айырбасталымдылық 

внутренняя норма - ішкі норма
внутренняя облигация - ішкі облигация
внутренняя оболочка посылки - сəлемдеменің ішкі 
қапшығы

внутренняя опись - ішкі тізімдеме
внутренняя опись фотоальбома - фотоальбомның ішкі 
тізімдемесі

внутренняя проверка - ішкі тексеру
внутренняя ревизия - ішкі тексеріс 
внутренняя служба - ішкі қызмет
внутренняя ставка дохода - табыстың ішкі 
мөлшерлемесі

внутренняя стоимость - ішкі құн
внутренняя стоимость опциона - опционның ішкі  
құны

внутренняя финансовая система - ішкі қаржы жүйесі
внутренняя цена - ішкі баға
внутренняя ценность - ішкі құндылық
внутренняя эмиссия - ішкі эмиссия
внутри города - қала ішінде
внутри района - аудан ішінде
внутрипроизводственные контрольные сроки - ішкі 
өндірістік бақылау мерзімі

вовлечение - тарту, қатыстыру, қызықтыру

водитель - жүргізуші 
водитель-фельдъегерь - фельдъегерь-жүргізуші
водяной знак - субелгі
водяной знак - сутаңба
военизированный - əскерилендірілген 
военное время - əскери уақыт, соғыс уақыты
военное положение (время) - əскери жағдай (уақыт)
военнообязанный - əскери міндетті
военнослужащий - əскери қызметші
военно-транспортная обязанность - əскери-көлік 
міндеттемесі

военно-учетная специальность (вус) - əскери-оқу 
мамандығы

военно-экономические и командно-штабные учения 
- əскери-экономикалық жəне командалық-штабтық 
жаттығу

военные и экономические связи - əскери жəне 
экономикалық байланыстар

военные объекты - əскери объектілер 
военный - əскери
военный билет - əскери билет
военный билет офицера запаса ВС РК - Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің запастағы 
офицерінің əскери билеті

возбудить дело - іс қозғау
возбудить иск - қуыным жасау
возбуждение дела о банкротстве - банкроттық туралы 
іс қозғау

возбуждение дела о несостоятельности - дəрменсіздік 
туралы іс қозғау

возбуждение интереса - мүддені қозғау
возбуждение иска - талап қозғау
возбуждение иска об убытках - залал туралы талап 
қозғау

возврат - қайтарым, қайтару, қайтарып беру, қайтарып 
алу 

возврат взысканных денежных сумм - өндіріп алынған 
ақша сомасын қайтару

возврат вклада - салымды қайтару
возврат вложенных средств - салынған қаражатты 
қайтару

возврат временно привлеченных средств - уақытша 
тартылған қаражатты қайтару

возврат выплаченного вознаграждения - төленген 
сыйақыны қайтару

возврат гарантийной суммы - кепілдікті соманы 
қайтару 

возврат денег - ақшаны қайтару
возврат депозита - депозитті қайтару
возврат документов - құжаттарды қайтару
возврат долга - борышты қайтару
возврат доходов - табысты қайтару
возврат займа - қарызды қайтару
возврат кредита - несиені қайтару
возврат ошибочно зачисленной суммы - қате 
есептелінген соманы қайтару

возврат ошибочно поступившего перевода - қате 
түскен аударымды қайтару 
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возврат перевода на хранение - аударымды сақталуға 
қайтару

возврат перевода по заявлению - өтініш бойынша 
аударымды қайтару 

возврат переплаты - артық төлемді қайтару
возврат переплаты по тарифу - тариф бойынша артық 
төлемді қайтару

возврат переплаченной суммы - артық төленген 
соманы қайтару 

возврат почтового отправления - пошта жөнелтімін 
қайтару

возврат премии - сыйлықақыны қайтару
возврат процентов - пайызды қайтару
возврат суммы - соманы қайтару
возврат частичный - ішінара қайтару 
возвратная ссуда - қайтарылма несие
возвратность - қайтымдылық, қайтарымдылық
возвратные платежи - қайтарылма төлемдер
возвратный депозит - қайтарылмалы депозит
возвратный платежный документ - қайтарылма төлем 
құжаты

возвратный чек - қайтарылма чек
возвращаемое письмо - қайтарылатын хат
возвращение - қайтару, қайтарып беру, қайтарып алу; 
қайта оралу

возвращение аванса - алғытөлемді қайтару
возвращение денег - ақшаны қайтару
возвращение денег, взятых взаймы - қарызға алған 
ақшаны қайтару

возвращение денежных средств - ақшалай қаражатты 
қайтару

возвращение задатка - кепілақшаны қайтару
возвращение неиспользованного остатка - 
пайдаланылмаған қалдықты қайтару

возвращение ссуды - несиені қайтару
возвращение суммы - соманы қайтару
возвращенные суммы - қайтарылған сома
воздействие - əсер ету, ықпал жасау
воздействие административное - əкімшілік ықпал 
воздействие моральное - ахлақтық ықпал
воздействие управляющее - басқарушылық ықпал
воздержаться - қалыс қалу
воздерживаться от платежа - төлемнен қалыс қалу
“воздушная тревога” - “əуе дабылы”
воздушный путь - əуе жолы
воздушный транспорт - əуе көлігі
воззвание - үндеухат
воззрение - ойпікір, көзқарас
возлагать ответственность - жауапкершілік жүктеу
возложение вины - кінə тағу 
возложение обязанности - міндет жүктеу
возложение платежа - төлемді жүктеу
возложить ответственность - жауапкершілік жүктеу
возмездие - сазайын тарту
возместить убытки - залалды өтеу
возмещаемые затраты - өтелетін шығын
возмещать - орнын толтыру

возмещать денежный ущерб - ақшалай шығынның 
орнын толтыру

возмещать деньги - ақшаның орнын толтыру
возмещать убытки - залалды өтеу, залалдың орнын 
толтыру

возмещать ущерб - зиянның орнын толтыру
возмещение - өтем, өтеу, орнын толтыру
возмещение безнадежных долгов - үмітсіз борыштың 
орнын толтыру

возмещение денег - ақшаның орнын толтыру
возмещение денежное - ақшалай өтеу
возмещение денежной суммы - ақшалай соманың 
орнын толтыру

возмещение долга - борыштың орнын толтыру
возмещение за убыток - залал үшін өтем
возмещение затрат - шығынның орнын толтыру 
возмещение издержек - шығынның орнын толтыру
возмещение коммунальных затрат - коммуналдық 
шығындар өтемі

возмещение кредита - кредитті өтеу
возмещение потерь - шығасының орнын толтыру
возмещение причиненного вреда - келтірілген зиянды 
өтеу

возмещение расходов - шығысты өтеу
возмещение расходов бюджета - бюджет шығысының 
орнын толтыру

возмещение сборов - алымды өтеу, алымның орнын 
толтыру

возмещение стоимости - құнын өтеу
возмещение суммы - соманың орнын толтыру
возмещение суммы платежа - төлем сомасының орнын 
толтыру

возмещение убытка - залалдың орнын толтыру, залалды 
өтеу

возмещение ущерба - зиянның орнын толтыру, өтеу 
возмещение ущерба в двойном размере - зиянды екі 
есе мөлшерде өтеу 

возмещение ущерба в тройном размере - зиянды үш 
есе мөлшерде өтеу 

возмещение цены - бағаның есесін толтыру
возможность альтернативная - баламалы мүмкіндік
возможность благоприятная - қолайлы мүмкіндік
возможность выбора - таңдау мүмкіндігі
возможность неограниченная - шектеусіз мүмкіндік
возможность повреждений в результате форс-
мажорного обстоятельства - дүлей апат жағдайының 
салдарынан зақымдану мүмкіндігі

возможность потенциальная - əлеуетті мүмкіндік
возможность упущенная - қапы жіберілген мүмкіндік
вознаграждение - сыйақы
вознаграждение аудиторское - аудиторлық сыйақы
вознаграждение единовременное - біржолғы сыйақы
вознаграждение за выслугу лет - еңбек сіңірген 
жылдар үшін төленетін сыйақы, қызмет өткерген 
жылдар үшін төленетін сыйақы 

вознаграждение за делькредере - делькредере үшін 
төленетін сыйақы
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вознаграждение за инкассацию - инкассация үшін 
сыйақы

вознаграждение за открытие - жаңалық ашқаны үшін 
сыйақы

вознаграждение за отсрочку сделки - мəміле мерзімін 
ұзартқаны үшін төленетін сыйақы

вознаграждение за принятие риска на себя - тəуекелді 
өзіне қабылдағаны үшін сыйақы

вознаграждение за рационализаторское предложение 
- ұтымды ұсыныс үшін төленетін сыйақы

вознаграждение за риск - тəуекелдік үшін сыйақы
вознаграждение за сверхурочную работу - мерзімнен 
тыс жұмыс үшін төленетін сыйақы 

вознаграждение за услуги - көрсетілген қызметтер үшін 
сыйақы

вознаграждение комиссионное - комиссиялық сыйақы
вознаграждение материальное - материалдық сыйақы
вознаграждение месячное - айлық сыйақы
вознаграждение по итогам работы - жұмыс 
қорытындылары бойынша сыйақы

вознаграждение поощрительное - көтермелеу 
сыйақысы

вознаграждение посреднику - делдалға төленетін 
сыйақы

вознаграждение премиальное - сыйлықақылық  
сыйақы

вознаграждение прогрессивное - үдемелі сыйақы
вознаграждение сверх комиссионных - комиссиялық 
алымнан тыс сыйақы

возникновение неблагоприятных последствий - 
қолайсыз зардаптардың туындауы

возникший - туындаған
возобновление аккредитива - аккредитивті жаңғырту
возобновление договора - шартты жаңарту
возобновление заказа - тапсырысты жаңарту
возобновление заявки - өтінімді жаңарту
возобновление контракта - келісімшартты жаңғырту 
возобновление концессии - концессияны жаңғырту
возобновление кредита - несиені жаңарту
возобновление лицензии - лицензияны жаңарту
возобновление платежа - төлемді қайта бастау, төлемді 
жаңғырту

возобновление подписки - жазылымды жаңғырту
возобновление соглашения - келісімді жаңарту
возобновление сотрудничества - ынтымақтастықты 
жаңғырту

возобновлять заем - қарызды жаңарту 
возобновлять кредит - несиені жаңарту
возобновлять платежи - төлемді жаңарту
возобновлять ссуду после погашения - несиені 
өтелгеннен кейін жаңарту

возобновлять эмиссию - эмиссияны жаңарту
возражение ответчика по иску - жауапкердің қуыну 
жөніндегі наразылығы

возражение официальное - ресми наразылық
возражение по протесту - қарсылық жөніндегі 
наразылық

возражение против иска - қуынуға қарсы наразылық

возражение против котировки - баға белгіленіміне 
қарсы наразылық

возросшая стоимость - өсе түскен құн, өспелі құн
воинская часть - əскери бөлім
воинский учет военнообязанных и призывников - 
əскери міндеттілер мен əскерге шақырылушылардың 
жауынгерлік есебі

воинское почтовое отправление - əскери пошта 
жөнелтімі

война тарифная - тарифтік қырқыс
война ценовая - баға қырқысы
войти в долю - үлеске кіру
волатильность курса - бағамның құбылмалылығы 
волеизъявление - еркін білдіру
волокита - сөзбұйда, əуре-сарсаң
волокита бумажная - қағазбастылық сөзбұйда
волокно - талшық
вольность - еркіндік
волюнтаризм - волюнтаризм
воля - ерік-жігер
вооружение - қарулану, жарақтану
вопиющий - сорақы, өрескел
вопрос - сұрақ, сауал, 
вопрос актуальный - көкейтесті мəселе
вопрос бюджетный - бюджеттік мəселе
вопрос главный - басты мəселе
вопрос государственный - мемлекеттік мəселе
вопрос деликатный - шетін мəселе 
вопрос деловой - іскерлік мəселе
вопрос открытый - ашық мəселе 
вопрос права - құқық мəселесі
вопрос рабочий - жұмыс мəселесі
вопрос служебный - қызмет мəселесі
вопрос спорный - даулы мəселе
вопрос финансовый - қаржы мəселесі
вопросник - сұраунама 
вопросы административно-хозяйственные - 
əкімшілік-шаруашылық мəселелер 

воспитанник - тəрбиеленуші 
воспитатель - тəрбиеші 
восполнение - орнын толтыру
восполнить - толықтыру 
воспользоваться - пайдаланып қалу
воспоминание - естелік 
воспрепятствовать - бөгет жасау 
восприятие - аңғару 
воспроизведение документа - құжаттың нақты 
көшірмесін алу 

воспроизведение информации - ақпаратты жаңғырту 
воспроизводство - ұдайы өндіріс
воссоединение - қайта қосылу
воссоздание - құру, жасау
восстанавливать баланс - теңгерімді қалпына келтіру, 
теңгерім қалпына келтірілсін

восстанавливать кредит - кредитті қалпына келтіру
восстанавливать кредитоспособность - кредитке 
қабілеттілікті қалпына келтіру

восстановительная стоимость - қалпына келтіру құны
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восстановление - қалпына келтіру
восстановление бюджетных кредитов - бюджеттік 
кредитті қайтару

восстановление кредитов - кредитті қайтару
восстановление лицензии - лицензияны қалпына 
келтіру

восстановление платежеспособности несостоятельно-
го должника - дəрменсіз борышқордың төлем төлеуге 
қабілетін қалпына келтіру

восстановление права - құқықты қалпына келтіру
восстановление причиненного вреда - келтірілген 
зиянның орнын толтыру, келтірілген зиянды қалпына 
келтіру

восстановление счета - шотты қалпына келтіру
восстановление ценной бумаги - бағалы қағазды 
қалпына келтіру

восстановление цены - бағаны қалпына келтіру
востребование - талап ету
востребование платежа - төлемді талап ету
восхваление - дəріптеу, мадақтау 
вотировать - дауыс беру 
вотум - вотум
вотум доверия - сенім білдіру 
вотум недоверия - сенімсіздік білдіру 
впечатление - əсер 
вписать - тізімге кіргізу
вправе - құқылы
ВПС Берн - Берндегі ДПО
вред - зиян
вредительство - зиянкестік
вредность - зияндылық
вредные условия работы - зиянды жұмыс жағдайы
временная расписка - уақытша қолхат 
временная сделка - уақытша мəміле
временная стоимость денег - ақшаның уақытша құны 
временная цена - уақытша баға
временная ценность - уақытша құндылық
временно работающее почтовое учреждение - уақытша 
жұмыс істейтін пошта мекемесі

временно свободные бюджетные деньги - бюджеттегі 
уақытша бос ақша

временно свободные деньги - уақытша бос ақша
временное пользование - уақытша пайдалану
временное прекращение работы службы - қызметтің 
жұмысын уақытша тоқтату

временное размещение эвакуируемых - 
көшірілгендерді уақытша орналастыру

временное удостоверение - уақытша куəлік
временное хранение - уақытша сақтау
временные скидки - уақытша шегерім
временный - уақытша 
временный процент - уақытша пайыз 
временный расчетный счет - уақытша есеп айырысу 
шоты

временный сертификат - уақытша сертификат
временный счет - уақытша есеп, уақытша шот
время - уақыт 
время вручения - табыс ету уақыты 

время вступления в силу - күшіне ену уақыты
время выплаты - төлеу уақыты
время выполнения - орындау уақыты
время выполнения заказа - тапсырысты орындау 
уақыты

время выполнения операции - операцияны орындау 
уақыты

время вычисления - есептеп шығару уақыты
время действия лицензии - лицензияның қолданылу 
уақыты

время доступа - қол жеткізу уақыты
время задержки - кідірту уақыты
время звучания - дыбысталу уақыты 
время календарное - күнтізбелік уақыт
время начала отсчета - есептеу басталатын уақыт
время ненормируемое - нормаланбайтын уақыт
время необходимое - қажетті уақыт
время неполное - толымсыз уақыт
время нормальное - қалыпты уақыт
время нормативное - нормативтік уақыт
время обращения - айналыс уақыты
время отправки корреспонденции - хат-хабардың 
жөнелтілген уақыты

время приема почтового отправления - пошта 
жөнелтімінің қабылданған уақыты

время производства - өндіріс уақыты
время простоя - іркіліс уақыты, бос тұрған уақыт
время работы почтальона в пункте связи - 
пошташының байланыс орнындағы жұмыс уақыты

вручение - табыстау, табыс ету 
вручение международных почтовых отправлений - 
халықаралық пошта жөнелтімдерін табыс ету

вручение повестки - шақыру қағазын тапсыру
вручение под расписку - қолхатпен табыс ету
вручение почтовых отправлений - пошта 
жөнелтімдерін табыс ету

вручение телеграммы - жеделхат тапсыру
вручитель - табыстаушы 
“вручить в собственные руки” - “өз қолына 
тапсырылсын”

“вручить лично” - “өзіне табыс етілсін”
вселенная - ғалам; жаһан 
Всемирная ассоциация развития филателии (ВАРФ) - 
Дүниежүзілік филателияны дамыту қауымдастығы

Всемирная метереологическая организация (ВМО) - 
Дүниежүзілік метереологиялық ұйым

Всемирная организация здравохранения (ВОЗ) - 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС) - Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымы

Всемирная организация торговли (ВОТ) - 
Дүниежүзілік сауда ұйымы

Всемирная организация туризма (ВОТ) - Дүниежүзілік 
туризм ұйымы

Всемирная почтовая конвенция (ВПК) - Дүниежүзілік 
пошта конвенциясы
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Всемирная таможенная организация (ВТО) - 
Дүниежүзілік кеден ұйымы

всемирные деньги - дүниежүзілік ақша
всемирный - дүниежүзілік 
всемирный день почты - дүниежүзілік пошта күні
Всемирный почтовый союз (ВПС) - Дүниежүзілік 
пошта одағы (ДПО)

всенародный - бүкілхалықтық
всеобщее обслуживание - жалпыға бірдей қызмет 
көрсету

всеобщий - жалпыға бірдей, жалпыға ортақ
всеобъемляющий - бəрін қамтитын
всестороннее рассмотрение вопроса - мəселені жан-
жақты қарау

всесторонний - жан-жақты
“Вскрыт в ... (наименование подразделения связи) 
вследствие (причина вскрытия). Вложение 
исправно и соответствует накладной (описи)” 
- “... (ашылу себебі) байланысты ... (байланыс 
бөлімшелерінің атауы) ашылды. Салынғандары дұрыс 
əрі жүкқұжатқа (хаттамаға) сəйкес”

вскрытие - ашу
вскрытие депеш - жеделхаттарды ашу
вскрытие конверта - конвертті ашу 
вскрытие почтовых отправлений - пошта 
жөнелтімдерін ашу

вскрытие почты без разрешения - поштаны рұқсатсыз 
ашу

вскрытие упаковки - орауын ашу; тоғанақты ашу
вследствие - салдарынан, себепті
вследствие непреодолимой силы - ырық бермейтін 
күштің салдарынан, тежеусіз күштің салдарынан

вспомагательные документы - көмекші құжаттар
вспомогательный - көмекші, қосалқы
вспомогательный капитал - көмекші капитал
вспомогательный персонал - көмекші қызметкерлер
вспомогательный ссудный капитал - көмекші несие 
капиталы

вспомогательный счет - көмекші шот
вставка - кірістірме
встреча - кездесу
встреча двусторонняя - екі тарапты кездесу
встреча деловая - іскерлік кездесу
встреча на высшем уровне - жоғары деңгейдегі  
кездесу

встреча неофициальная - бейресми кездесу
встреча предварительная - алдын ала кездесу
встреча рабочая - жұмыс бабындағы кездесу
встреча результативная - нəтижелі кездесу
встречи - бас қосу 
встречная гарантия - қарама-қарсы кепілдік, 
ыңғайласпа кепілдік

встречная проверка - ыңғайласпа тексеру, кезікпе 
тексеру, қарама-қарсы тексеру

встречная ревизия - ыңғайласпа тексеріс, кезікпе 
тексеріс, қарама-қарсы тексеріс

встречное поручительство - қарама-қарсы кепілгерлік, 
ыңғайласпа кепілгерлік

встречное предложение - қарама-қарсы ұсыныс, 
ыңғайласпа ұсыныс

встречный иск - қарсы талап, қарсы қуыным
вступает в силу - күшіне енеді
вступительное слово - кіріспе сөз
вступительный - кіріспе
вступительный взнос - мүшелікке кіру жарнасы
вступить в действие - қолданысқа ену
вступить в силу - күшіне ену
вступить в строй - қатарға қосылу, іске қосылу 
вступление - кіру, ену 
вступление в действие - күшіне ену, қолданысқа ену
вступление в договор - шартқа отыру
вступление в должность - лауазымын атқаруға кірісу
вступление в консорциум - консорциумға кіру
вступление в силу - күшіне ену 
вступление договора в силу - шарттың күшіне енуі
вторжение - басып кіру 
вторичная документная информация - қайталама 
құжаттық ақпарат

вторичная ипотека - қайталама ипотека
вторичная ипотечная закладная - қайталама 
ипотекалық кепілхат

вторичная ипотечная ссуда - қайталама ипотекалық 
несие

вторичная сортировка - қайталама сұрыптау
вторичная тенденция - қайталама үрдіс 
вторичное извещение - екінші рет хабарлау
вторичное финансирование - қайталама қаржыландыру, 
екінші қайтара қаржыландыру

вторичный - қайталама, екінші рет
вторичный рынок ценных бумаг - бағалы қағаздың 
қайталама нарығы

второе полугодие - екінші жарты жылдық 
второразрядное почтовое отделение - екінші разрядты 
пошта бөлімшесі

второразрядное предприятие - екінші разрядты 
кəсіпорын

второстепенный - екінші кезектегі
вуаль - бетперде
вуаль фотографический - фотосуреттік бетперде
вульгарный выбор - анайы таңдау
вход по пропускам - рұқсаттамамен кіру
входящая пошта - келген пошта
входящий документ - кіріс құжат, келіп түскен құжат
входящий номер документа - құжаттың кіріс нөмірі
входящий перевод - кіріс аударымы
входящий счет - кіріс шоты 
вхождение в гарантию - кепілдікке кіру
вхождение в доверие - сенімге кіру
вхождение в товарищество - серіктестікке кіру
въездная виза - кіру рұқсатнамасы
въездной документ - келу құжаты
выбор агента - агентті таңдау
выбор валюты платежа - төлем валютасын таңдау
выбор места инкассирования платежа - төлемді 
инкассолау орнын таңдау
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выбор метода ценообразования - баға белгілеу əдісін 
таңдау

выбор на конкурсной основе - конкурстық негіздегі 
таңдау

выбор окончательный - түпкілікті таңдау
выбор оптимальной программы - оңтайлы 
бағдарламаны таңдау

выбор оптимальный - оңтайлы таңдау
выбор ошибочный - қате таңдау
выбор партнера - серіктесті таңдау
выбор свободный - еркін таңдау
выбор средств рекламы - жарнама құралдарын таңдау
выбор текста документа для опубликования - құжат 
мəтінін жариялау үшін іріктеу

выбор условий сделки - мəміле шарттарын таңдау 
выбор формы платежа - төлем нысанын таңдау 
выборка - іріктеме, іріктелім, іріктеу, тандама 
выборный - сайланбалы 
выборочная проверка - ішінара тексеру, іріктеп тексеру
выборочная разработка данных - деректерді іріктеп 
өңдеу

выборочная ревизия - іріктеме тексеріс 
выборочное обследование - іріктеп зерттеу, іріктемелі 
зерттеу

выборочный метод - іріктеме əдіс, іріктемелі əдіс
выборочный прием документов - құжаттарды іріктеп 
қабылдау

выборщик - дауыс беруші 
выборы - сайлау
выборы досрочные - мерзімнен бұрын сайлау 
выборы прямые - төте сайлау 
выборы тайные - жасырын сайлау
выброс - тастанды
выбывший основной капитал - істен шығып қалған 
негізгі капитал

выбытие - істен шығу; кету 
выверка - мұқият салыстыру, салыстырып тексеру
выверка текста - мəтінді мұқият салыстыру, мəтінді 
салыстырып тексеру

вывеска - маңдайшадағы жазу, маңдайша 
вывод - тұжырым, қорытынды; шығару
вывод необоснованный - негізделмеген тұжырым
вывод неправильный - бұрыс тұжырым
вывод нормативный - нормативтік тұжырым
вывод обоснованный - негізделген тұжырым
вывод окончательный - түпкілікті тұжырым
вывод поспешный - асығыс тұжырым
вывод правильный - дұрыс тұжырым
вывод практический - практикалық тұжырым
вывод ревизии - тексеріс тұжырымы
вывод теоретический - теориялық тұжырым
вывоз - əкетілім, шетке шығару
вывоз валюты - валюта əкетілімі
вывоз драгоценных металлов - асыл металдар əкетілімі
вывоз золота - алтын əкетілімі (əкету)
вывоз иностранной валюты - шетел валютасын əкету
вывоз капитала - капитал əкетілімі
вывозить - тасып əкету, тасып шығару 

выговор - сөгіс
выговор с предупреждением - ескертпелі сөгіс
выгода - пайда, тиімділік, тиім 
выгода взаимная - өзара тиімділік
выгода договорная - шарттық тиімділік
выгода общая - ортақ пайда
выгода общественная - қоғамдық тиімділік
выгода перелива - ауыс пайда
выгода побочная - жанас пайда, жанама пайда
выгода потенциальная - əлеуетті пайда
выгода потребительская - тұтынушы пайдасы
выгода равная - тең тиімділік
выгода упущенная - қапы жіберілген пайда, уыстан 
шығарылған пайда, ұтылған пайда, алынбай қалған 
пайда

выгода финансовая - қаржылай тиімділік
выгода хозяйственная - шаруашылық тиімділік
выгода экономическая - экономикалық тиімділік
выгодная сделка - тиімді мəміле
выгодная цена - тиімді баға
выгодное предложение - пайдалы ұсыныс 
выгодный курс - пайдалы (тиімді) бағам
выгодный процент - пайдалы (тиімді) пайыз
выгородить - қорғаштау 
выгрузка - түсіру
выдать расписку - қолхат беру
выдача - беру, тапсыру, ұсыну
выдача аванса - алғытөлем беру
выдача аккредитива - аккредитив беру
выдача акцепта - акцепт беру, ризалық беру
выдача данных - деректер беру
выдача денег наличными - қолма-қол ақша беру
выдача денежных ссуд под залог - кепілзатқа ақшалай 
несие беру 

выдача доверенности - сенімхат беру
выдача документа - құжат беру
выдача документа о регистрации - тіркеу туралы 
құжат беру

выдача документов против акцепта - акцептінің 
орнына құжаттар беру

выдача дубликата - телнұсқа беру
выдача заказа - тапсырыс беру
выдача заказа-наряда - тапсырыс-жүктелім беру
выдача заключения экспертизы - сараптама 
қорытындысын беру 

выдача заработной платы - жалақы беру
выдача квитанции - түбіртек беру
выдача отправлений через операционное окно - 
жөнелтімдерді операциялық терезе арқылы беру

выдача патента - патент беру
выдача полиса - полис беру
выдача почтового отправления - пошта жөнелтімін 
беру

выдача премии - сыйлықақы беру
выдача разрешений - рұқсат беру
выдача расписки - қолхат беру
выдача свидетельства - куəлік беру
выдача сертификата - сертификат беру
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выдача ссуды - несие беру
выдача удостоверения - куəлік беру
выдвижение - ұсыну; жоғарылату
выдвижение кандидата - кандидат ұсыну
выдвижение кандидатуры - кандидатура ұсыну
выдвижение контртребования - қарсы талап қою
выдвижение на должность - қызметке ұсыну, қызметке 
жоғарылату

выдвижение на руководящую должность - басшылық 
қызметке жоғарылату

выдвижение на руководящую работу - басшылық 
жұмысқа жоғарылату

выдвижение плана - жоспар ұсыну
выдвижение претензии - кінəрат-талап қою
выдвижение резолюции - қарар ұсыну
выдвижение требований - талаптар ұсыну
выдвижение условий - шарттар қою 
выделение - бөлу, бөліп беру 
выделение средств - қаражат бөлу
выделение суммы из бюджета - бюджеттен сома бөлу
выделенная доставка - бөлектелген жеткізілім
выделенная клетка - бөлектелген торкөз
выделить - атап көрсету 
выдержка - үзінді; ұстамдылық 
выездная сессия суда - соттың көшпелі сессиясы 
выездное обслуживание - көшпелі қызмет көрсету 
выездной документ - кету құжаты
выездной ревизор - жүргінші тексеруші
выемка - алу 
выемка из почтовых ящиков - пошта жəшіктерінің 
ішінен алу

выемка писем из почтового ящика - хаттарды пошта 
жəшігінен алу

выемка письменной корреспонденции - жазба хат-
хабарды алу

выемка почтовых отправлений - пошта жөнелтімдерін 
алу

выживаемость - өміршеңдік, тіршілікке қабілеттілік
вызов - шақыру; қыр көрсету; талқы
вызов в суд - сотқа шақыру
вызов возражения - наразылық туғызу
вызов инфляции - инфляция туғызу
вызов протеста - қарсылық туғызу
выигрыш - ұтыс
выигрышная облигация - ұтыс облигациясы
выигрышные государственные займы - мемлекеттік 
ұтыс қарызхаттары

выигрышный вклад - ұтыстық салым
выигрышный заем - ұтыс қарызхаты, ұтыстық қарыз, 
ұтыстық қарызхат

выйти в отставку - отставкаға шығу
выкуп - өтеуін төлеу, өтеуін төлеп алу
выкуп досрочный - мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алу
выкуп заклада - кепілсалымды өтеуін төлеп алу
выкуп закладной - кепілхатты өтеуін төлеп алу
выкуп залога - кепілзатты өтеуін төлеп алу
выкуп ценных бумаг - бағалы қағаздарды сатып алу
вымогатель - бопсалаушы

вымогательство - бопсалаушылық, пара беруге 
мəжбүрлеу, қорқытып алу, сұғанақтық 

выморочное имущество - иесіз мүлік
вымпел - жалауша
вынесение на обсуждение - талқылауға салу
вынесение на рассмотрение - қарауға енгізу
вынесение определения о наложении штрафа - 
айыппұл салу туралы ұйғарым шығару

вынесение определения об обеспечении иска - 
қуынымды қамтамасыз ету туралы ұйғарым шығару

вынесение постановления - қаулы шығару
вынесение приговора - үкім шығару
вынесение решения - шешім шығару
вынесение судебного решения - соттың шешімін 
шығару

вынужденная продажа - мəжбүрлі сату 
вынужденная продажа ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды мəжбүрлі сату

вынужденные сбережения - мəжбүрлі жинақ ақша
вынужденный - лажсыздан, мəжбүрлі, шарасыз
“Вынуто из почтового ящика в поврежденном 
виде. Возвращается для перезаделки” - “Пошта 
жəшігінен бүлінген күйінде алынды. Қайта жасауға 
қайтарылады”

выписанные издания - жазылған басылымдар
выписка - көшірім, үзінді көшірме, үзінді 
выписка архивная - мұрағаттық үзінді
выписка банка - банк көшірімі
выписка из банковского счета - банк шотынан көшірім
выписка из депозитного счета - депозиттік шоттан 
көшірім

выписка из документа - құжаттан көшірім
выписка из протокола - хаттамадан үзінді көшірме
выписка из расчетного счета - есеп айырысу шотынан 
үзінді көшірме

выписка из реестра - тізілімнен үзінді көшірме
выписка из счета - шоттан көшірім
выписка квитанции - түбіртектің көшірімі
выписка о состоянии депозитного счета - депозиттік 
шоттың жайы туралы үзінді көшірме

выписка об операциях клиента - клиенттің 
операциялары туралы үзінді көшірме

выписка платежных поручений - төлем 
тапсырмаларының көшірімі

выписка по счету - шот бойынша үзінді көшірме
выписка с (из) лицевого счета - дербес шоттан үзінді 
көшірме

выписка с текущего счета - ағымдағы шоттан үзінді 
көшірме

выписка сертификата - сертификаттың үзінді 
көшірмесі

выписка со счета - шоттан үзінді көшірме 
выписка счета - шоттың үзінді көшірмесі
выписка тратты - траттаның көшірімі
выписка чека - чектің көшірімі
выписка чека на банк - банкке чек жазып беру
выписки по мешкотаре - қап-ыдыс бойынша көшірім
выплата - төлеу, төлемақы, төлем 
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выплата аванса - алғытөлем төлеу
выплата в долларах - доллармен төлеу
выплата в рассрочку - мəулеттік төлемақы
выплата в счет долга - борыш есебіне төлеу
выплата возмещения - өтемді төлеу
выплата вознаграждения - сыйақы төлеу
выплата гарантийная - кепілдікті төлем
выплата денег физическим лицам - жеке тұлғаларға 
ақша төлеу

выплата денежная - ақшалай төлеу 
выплата денежными средствами - ақшалай қаражатпен 
төлеу 

выплата дивиденда - дивиденд төлеу
выплата долга - борышты төлеу
выплата жалованья - жалақы төлеу
выплата за сверхурочную работу - мерзімнен тыс 
жұмыс үшін төлем 

выплата займа - қарызды төлеу
выплата залога - кепілақы төлеу
выплата заработной платы (зарплаты) - жалақы   
төлеу

выплата зарплаты через банк - жалақыны банк 
арқылы төлеу

выплата зарплаты через сбербанк - жалақыны 
жинақбанк арқылы төлеу

выплата зарплаты через Халық банк - жалақыны 
Халық банкі арқылы төлеу

выплата из бюджета - бюджеттен төлеу
выплата квартальная - тоқсандық төлемақы
выплата комиссионного вознаграждения - 
комиссиялық сыйақы төлеу

выплата компенсации - өтемақы төлеу
выплата компенсации за неиспользованный отпуск - 
пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақы төлеу

выплата компенсации населению потерь от 
обесценения сбережений помещенных во 
вклады в учреждениях сбербанка - жинақ банкі 
мекемелеріндегі салымдарға салынған жинақ ақшаның 
құнсыздануынан болған шығасының халыққа 
өтемақысын төлеу

выплата купонная - купондық төлем
выплата надбавки - үстеме төлеу
выплата основной суммы займа - қарыздың негізгі 
сомасын төлеу

выплата очередного взноса - кезекті жарнаны төлеу
выплата пенсии - зейнетақы төлеу
выплата платежным документом - төлем құжатымен 
төлеу

выплата по векселю - вексель бойынша төлемақы 
выплата по вкладам - салым ақша бойынша төлемақы
выплата по депозиту - депозит бойынша төлемақы
выплата по доверенности - сенімхат бойынша төлеу
выплата по инвестициям - инвестиция бойынша төлеу
выплата по контракту - келісімшарт бойынша 
төлемақы

выплата по кредитам - кредит бойынша төлемақы
выплата по облигациям - облигация бойынша 
төлемақы

выплата по социальному обеспечению - əлеуметтік 
қамсыздандыру бойынша төлемақы

выплата по страховым случаям - сақтандыру 
уақиғалары бойынша төлемақы

выплата по тиражам - таралымдар бойынша төлемақы
выплата по тратте - тратта бойынша төлемақы
выплата по частям - бөліктеп төлеу
выплата по чеку - чек бойынша төлемақы 
выплата пособий - жəрдемақы төлеу
выплата предъявителю - ұсынушыға төлеу
выплата премии - сыйлықақы төлеу
выплата прибыли - пайда төлемі
выплата просроченных процентов - мерзімі өткен 
пайыздарды төлеу

выплата процентов - пайыз төлеу
выплата процентов по вкладам - салым бойынша 
пайыз төлеу

выплата процентов по внешним займам - сыртқы 
қарыз бойынша пайыз төлеу

выплата процентов по внутренним займам - ішкі 
қарыз бойынша пайыз төлеу

выплата процентов по долговым обязательствам - 
борышкерлік міндеттемелер бойынша пайыз төлеу

выплата ренты - рента төлеу
выплата роялти - роялти төлемі
выплата социального характера - əлеуметтік 
сипаттағы төлемақы

выплата социальных пособий - əлеуметтік жəрдемақы 
төлеу

выплата ссуды - несие төлеу
выплата страховая - сақтандыру төлемі
выплата страхового возмещения - сақтандыру өтемін 
төлеу

выплата страховой премии - сақтандыру 
сыйлықақысын төлеу

выплата страховой суммы - сақтандыру сомасын төлеу
выплата субсидии - субсидия төлеу, жəрдемқаржы 
төлеу

выплата суточных - тəуліктік ақы төлеу
выплатить компенсацию - өтемақы төлеу
выплаты по социальному страхованию - əлеуметтік 
сақтандыру бойынша төлемақы

выплаты пособий по безработице - жұмыссыздық 
бойынша жəрдемақы төлеу

выплаты социальные - əлеуметтік төлемақы
выполнение гарантийных обязательств - кепілдікті 
міндеттемелерді орындау 

выполнение государственных заказов - мемлекеттік 
тапсырыстарды орындау

выполнение договора - шартты орындау
выполнение договорных обязательств - шарттық 
міндеттемелерді орындау

выполнение досрочное - мерзімнен бұрын орындау
выполнение задания - тапсырманы орындау
выполнение заказа - тапсырысты орындау
выполнение заказа срочно - тапсырысты шұғыл 
орындау 

выполнение инструкций - нұсқаулықтарды орындау
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выполнение квоты - үлестемені орындау
выполнение контракта - келісімшартты орындау
выполнение норм выработки - өндірім нормаларын 
орындау

выполнение нормы - норманы орындау
выполнение обязанностей - міндеттерді орындау
выполнение обязательств(а) - міндеттемені 

(міндеттемелерді) орындау
выполнение обязательства по гарантии - кепілдік 
жөніндегі міндеттемені орындау

выполнение операций - операцияларды орындау
выполнение плана - жоспарды орындау, жоспардың 
орындалуы

выполнение плана доходов - кіріс жоспарының 
орындалуы 

выполнение по особому заказу - ерекше тапсырыс 
бойынша орындау

выполнение поручения - тапсырманы орындау 
выполнение предписаний - нұсқамаларды орындау
выполнение программы - бағдарламаны орындау
выполнение проекта - жобаны орындау
выполнение просьбы - өтінішті орындау
выполнение протокола - хаттаманы орындау
выполнение работы - жұмысты орындау
выполнение распоряжение - өкімді орындау
выполнение решения - шешімді орындау
выполнение сверхурочной работы - мерзімнен тыс 
жұмыс атқару

выполнение своевременное - мезгілінде орындау 
выполнение сделки с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жасалатын мəмілені орындау 

выполнение соглашения - келісімді орындау
выполнение требований - талаптарды орындау
выполнение указаний - нұсқауларды орындау
выполнение условий договора - шарт талаптарын 
орындау

выполнение условий контракта - келісімшарт 
талаптарын орындау

выполнение частичное - ішінара орындау
выпуск - шығару, шығарылым
выпуск акций - акциялар шығару
выпуск акций в обращение - айналысқа акциялар 
шығару

выпуск банкнот - банкнот шығару
выпуск банковских карточек - банк карточкаларын 
шығару

выпуск бесплатных акций - тегін акциялар шығару
выпуск бумажных денег - қағаз ақша шығару
выпуск в продажу - сатуға шығару 
выпуск в продажу лотерейных билетов - лотерея 
билеттерін сатуға шығару

выпуск годовой - жылдық шығарылым 
выпуск государственных знаков почтовой оплаты - 
пошта төлемақысының мемлекеттік белгілерін шығару

выпуск денег - ақша шығару
выпуск денег в обращение - айналысқа ақша шығару
выпуск депозитных расписок - депозиттік қолхаттар 
шығару

выпуск займа - қарызхат шығару
выпуск инструкций - нұсқаулықтар шығару
выпуск массовым тиражом - көпшілік таралыммен 
шығару

выпуск монет - тиын шығару, ақша шығару, мəнет 
шығару

выпуск облигаций - облигациялар шығару
выпуск платежных карточек - төлем карточкаларын 
шығару

выпуск почтового перевода - пошта аударымының 
шығарылымы, пошта аударымын шығару

выпуск почтовых марок - пошта маркаларының 
шығарылымы, пошта маркаларын шығару

выпуск прейскуранта - прейскурант шығару, бағалық 
шығару

выпуск пресс-релиза - баспасөз хабарламасын шығару
выпуск рекламы - жарнама шығару
выпуск серийный - сериялы шығарылым
выпуск совокупный - жиынтық шығарылым
выпуск ценных бумаг - бағалы қағаздар шығару, бағалы 
қағаздар шығарылымы

выпуск ценных бумаг по курсу выше номинала 
- атаулы құнынан жоғары бағам бойынша бағалы 
қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг по курсу ниже номинала - 
атаулы құнынан төмен бағам бойынша бағалы қағаздар 
шығару

выпуск ценных бумаг по номиналу - атаулы құны 
бойынша бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг по номинальной стоимости - 
атаулы құны бойынша бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг по цене выше номинала - 
атаулы құнынан жоғары баға бойынша бағалы қағаздар 
шығару

выпуск ценных бумаг по цене ниже номинала - атаулы 
құнынан төмен баға бойынша бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг с нулевым купоном - нөл 
купонды бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг с плавающей процентной 
ставкой - пайыздық мөлшерлемесі ауытқымалы 
бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг со скидкой - шегерімді бағалы 
қағаздар шығару 

выпуск циркуляра - өкімхат шығару
выпускающий - шығарушы
выпускники - бітірушілер, түлектер
выработка - өндірім, өнім, дайын өнім
выработка валовая - жалпы өндірім
выработка годовая - жылдық өндірім, бір жылғы 
өндірім

выработка дневная - күндік өндірім, бір күнгі өндірім
выработка ежегодная - жыл сайынғы өндірім
выработка нормы - жұмыс мөлшерін орындау
выработка сменная - ауысымдық өндірім
выработка средняя - орташа өндірім
выработка часовая - сағаттық өндірім, бір сағаттағы 
өндірім

выравнивание - теңестіру
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выравнивание выплаты - төлемдерді бірдей ету
выравнивание доходов - табыстарды теңестіру
выравнивание тарифов - тарифтерді теңестіру
выравнивание финансовых затрат - қаржы шығынын 
теңестіру

выравнивание цен - бағаны теңестіру
выражение доверия - сенім білдіру 
выражение интереса - мүдде білдіру
выражение недоверия - сенімсіздік білдіру
выражение протеста - наразылық білдіру
выражение протеста в письменной форме - жазбаша 
нысанда наразылық білдіру

выражение фигуральное - бейнелі сөз
выручка - ақшалай түсім 
выручка в СКВ - еркін айырбасталымды валюта 
түріндегі түсім

выручка валютная - валюталық түсім
выручка годовая - жылдық түсім
выручка денежная - ақшалай түсім
выручка дневная - күндік түсім
выручка долларовая - долларлық түсім 
выручка предполагаемая - ұйғарынды түсім
выручка расчетная - есептік түсім
выручка суточная - тəуліктік түсім
выручка текущая - ағымдағы түсім
выручка чистая - таза түсім ақша 
высвобождение - босатып алу, босату
высвобождение денег - ақшаны босату
высвобождение капитала - капиталды босату
высвобождение ликвидных средств - өтімді қаражатты 
босатып алу 

высвобождение материальных ресурсов - материалдық 
ресурстарды босатып алу

высвобождение персонала - қызметкерлерді босатып 
алу

высвобождение работников - қызметкерлерді босатып 
алу, қызметкерлерді қысқарту

высвобождение рабочей силы - жұмыс күшін босатып 
алу

высвобождение ресурсов - ресурстарды босатып алу
выселение - қоныс аударту, көшіру
выслуга лет - еңбек сіңірген жылдар
высокая номинальная процентная ставка - жоғары 
атаулы пайыздық мөлшерлеме

высокая норма прибыли - пайданың жоғары нормасы
высокая профессиональная квалификация - жоғары 
кəсіби біліктілік

высокая процентная ставка - жоғары пайыздық 
мөлшерлеме

высокая степень риска - тəуекелдің жоғары деңгейі, 
жоғары деңгейдегі қатер 

высокая стоимость денег - ақшаның жоғары құны
высокая цена - жоғары баға
высокая ценность - жоғары құндылық
высокий валютный курс - жоғары валюталық бағам
высокодоходная деятельность - мол табысты қызмет, 
табысы мол қызмет

высокое профессиональное мастерство - жоғары 
кəсіптік шеберлік

высококачественный - жоғары сапалы
высококвалифицированный - аса білікті, біліктілігі 
жоғары

высококвалифицированный рабочий - аса білікті 
жұмысшы, біліктілігі жоғары жұмысшы

высококвалифицированный специалист - аса білікті 
маман, біліктігі жоғары маман

высоколиквидные - өтімділігі жоғары
высокооплачиваемый - мол ақы төленетін
высокопоставленный - жоғары лауазымды 
высокоспециализированный - жоғары дəрежеде 
маманданған

высокотехнологичная электронная система - жоғары 
технологиялы электронды жүйе

выставить счет - шот ұсыну
выставка - көрме
выставка архивных документов - мұрағаттық құжаттар 
көрмесі

выставка всемирная - дүниежүзілік көрме
выставка международная - халықаралық көрме
выставка местная - жергілікті көрме
выставка национальная - ұлттық көрме
выставка рекламная - жарнамалық көрме
выставка специализированная - мамандандырылған 
көрме

выставка фотодокументальная - фотоқұжаттар  
көрмесі

выставка-продажа - сатылым-көрме
выставка-ярмарка - жəрмеңке-көрме
выставление - ұсыну 
выставление аккредитива - аккредитив ұсыну
выставление банковской тратты - банк траттасын 
ұсыну

выставление кандидатуры - кандидатура ұсыну
выставление на аукционе - аукционға қою
выставление на продажу - сатуға қою
выставление на торги - сауда-саттыққа қою
выставление счета - шот ұсыну
выставление чека - чек ұсыну
выступление - сөйлеген сөз, сөз сөйлеу 
выступление гарантом - кепілгер болу
выступление с законодательной инициативой - заң 
шығару бастамасын жасау

выступление с заявлением - мəлімдеме жасап сөз 
сөйлеу

выступление с инициативой - бастама көтеру
высшая квалификация - жоғары біліктілік
высшая ставка - жоғары мөлшерлеме
высшая судебная инстанция - жоғары сот инстанциясы
высшая цена - жоғары баға
высшее должностное лицо - жоғары лауазымды тұлға
высшее звено управления - басқарудың жоғары буыны 
высшие правительственные лица - жоғары үкіметтік 
тұлғалар 

высшие эшелоны власти - биліктің жоғары шоғырлары 
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высший - жоғары
высший административный эшелон - жоғары 
əкімшілік шоғыры

высший законодательный орган - жоғары заң 
шығарушы орган

высший начальствующий состав - жоғары басшы 
құрам

высший руководитель - жоғары басшы
высший управленческий персонал - жоғары дəрежелі 
басқарушы қызметкерлер

высший уровень - жоғары деңгей 
высылать перевод - аударма салып жіберу
высылка - жөнелту, жіберу; жер аудару 
высылка авизо - авизо жіберу
выход в отставку - отставкаға шығу, қызметін доғару
выход годного - жарамдылық түсімі 
выход за пределы - шектен шығу
выход за пределы компетенции - құзырет шегінен 
шығу

выход за рамки - шеңберден шығу 
выход за рамки бюджета - бюджет шеңберінен        
шығу

выход из организации - ұйымнан шығу
выход из отрасли - саладан шығып кету
выход из печати - басылып шығу
выход из положения с честью - қиыншылықтан 
абыроймен шығу

выход из системы - жүйеден шығу
выход из состава - құрамнан шығу
выход из товарищества - серіктестіктен шығу
выход из-под контроля - бақылаудан шығу
выход экономики из кризиса - экономиканың 
дағдарыстан шығуы

выходная стоимость - ұйғарынды құн
выходное пособие - жұмыстан босатылу жəрдемақысы, 
демалыс жəрдемақысы

выходной день - демалыс күні 
выходной лимит - ұйғарынды лимит
выходные данные - шығарылым деректері
выцветание текста (изображения) - мəтіннің 

(кескіннің) оңуы 
вычет - ұстап қалу, шегеру, шегерім 
вычет единый - бірыңғай шегеріс
вычет из зарплаты - жалақыдан ұстап қалу
вычет из зарплаты в фонд социального обеспечения 

- жалақыдан əлеуметтік қамсыздандыру қорына ұстап 
қалу

вычет из облагаемого дохода - салық салынатын 
табыстан ұстап қалу

вычет из прибыли - пайдадан шегеріс
вычет компенсационных расходов - өтемақылық 
шығысты шегеру

вычет налогов - салықты шегеру, салық шегерісі
вычет принудительный - мəжбүрлемелі шегеріс
вычет процентный - пайыздық шегеріс
вычет процентов - пайызды шегеру
вычет расходов - шығысты ұстап қалу

вычет штрафов - айыппұлды шегеру
вычисление валютного курса - валюталық бағамды 
есептеу

вычисление курса валюты - валюта бағамын есептеп 
шығару 

вычисление премии - сыйлықақыны есептеу
вычисление приближенное - жуықтамалы есептеу 
вычисление процентов - пайызды есептеу
вычисление скидки - шегерімді есептеу 
вычисление статистическое - статистикалық есептеп 
шығару 

вычисление стоимости - құнды есептеп шығару
вычислительная сеть - есептеу желісі
вычислительная система - есептеу жүйесі
вычислительная техника (ВТ) - есептеу техникасы
вычислительный центр (ВЦ) - есептеу орталығы
вычислять - есептеп шығару
вычислять проценты - пайыз есептеу
вычитание скидки - шегерімді ұстап қалу
выше курса - бағамнан жоғары
выше номинала - атаулы құнынан жоғары
выше номинальной стоимости - атаулы құнынан 
жоғары

выше нормы - нормадан жоғары
выше паритета - баламынан жоғары
выше рынка - нарықтан жоғары
выше себестоимости - өзіндік құннан жоғары
выше стоимости - құнынан жоғары 
выше уровня мировых стандартов - дүниежүзілік 
стандарттар деңгейінен жоғары болу

вышестоящий орган - жоғары тұрған орган
выявить - айқындау, басын ашу
выявление - анықтау
выявление возможности - мүмкіндікті анықтау
выявление документов - құжаттарды іздеп табу 
выявление документов тематическое - құжаттарды 
тақырып бойынша іздеп табу

выявление злоупотреблений - теріс пайдалану-
шылықты анықтау, жолсыздықтарды анықтау

выявление нарушений законности - заңдылықтың 
бұзылуын анықтау

выявление расхождений - алшақтықты анықтау
выяснение - анықтау 
выяснение вопроса - мəселені анықтау
выяснение мнения путем выборочного опроса - 
іріктемелі сауал кою арқылы пікірді анықтау

выяснение обстоятельств - жағдайды анықтау
выяснение общественного мнения - қоғамдық пікірді 
анықтау 

выяснение отношений - қарым-қатынасты        
айқындау

выяснение ситуации - жағдайды анықтау
выяснение точек зрения - көзқарастарды анықтау
вялость - сылбырлық
вялость рынка - нарықтың сылбырлығы
вялый - сылбыр (нарық туралы)
вялый спрос - сылбыр сұраныс
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габарит - қорам
габариты упаковки - буып-түю қорамы 
гавань налоговая - салық айлағы
газета - газет
газетная бумага - газет қағазы
газетная пачка - газет бумасы
газетно-журнальная продукция - газет-журнал өнімі
газетный узел - газеттік торап
газетчик - газетші, газет сатушы; газет қызметкері
газосварщик - газбен дəнекерлеуші 
галерея - галерея, сурет көрмесі
галопирующая инфляция - өршімелі инфляция
галочка - қанатбелгі, қанатша, құсбелгі
гараж - гараж
гарант - кепілгер
гарант выпуска - шығарылым кепілгері 
гарант за счет третьих лиц - үшінші тұлғалардың 
есебінен кепілгер

гарант займа - қарыз кепілгері
гарант по векселю - вексель бойынша кепілгер
гарант по долговым обязательствам - борыштық 
міндеттемелер бойынша кепілгер

гарант чека - чек кепілгері
гарантии социальные - əлеуметтік кепілдіктер
гарантийная карточка почтового чека - пошта чегінің 
кепілдік карточкасы

гарантийная маржа - кепілдікті маржа
гарантийная сумма - кепілдікті сома
гарантийное обслуживание - кепілдікті қызмет көрсету
гарантийное обязательство - кепілдікті міндеттеме
гарантийное письмо - кепілдікті хат, кепілдік хат
гарантийное свидетельство - кепілдікті куəлік
гарантийное соглашение - кепілдікті келісім
гарантийное страхование - кепілдікті сақтандыру
гарантийные операции - кепілдікті операциялар
гарантийный - кепілді
гарантийный акцепт - кепілдікті акцепт (ризалық)
гарантийный депозит - кепілдікті депозит
гарантийный договор - кепілдікті шарт
гарантийный документ - кепілдікті құжат
гарантийный задаток - кепілдікті кепілпұл
гарантийный капитал - кепілдікті капитал
гарантийный контракт - кепілдікті келісімшарт
гарантийный кредит - кепілдікті кредит
гарантийный резерв - кепілдікті сақтық қор
гарантийный сервис - кепілдікті сервис, кепілдікті 
қызмет көрсету

гарантийный сертификат - кепілдікті сертификат
гарантийный срок - кепілдікті мерзім
гарантийный фонд - кепілдікті қор
гарантирование - кепілдік беру 
гарантирование дохода - табысқа кепілдік беру
гарантирование займа - қарызға кепілдік беру
гарантирование кредита - кредитке кепілдік беру
гарантирование оплаты - төлеміне кепілдік беру

гарантирование платежа - төлемге кепілдік беру
гарантирование поддержки - қолдауға кепілдік беру
гарантирование продажи - сатылуына кепілдік беру
гарантирование размещения - орналастырылуына 
кепілдік беру 

гарантирование финансирования - 
қаржыландырылуына кепілдік беру

гарантирование цен - бағаны кепілдікті ету, бағаға 
кепілдік беру, бағаны кепілдендіру

гарантирование ценных бумаг - бағалы қағаздарға 
кепілдік беру

гарантированная заработная плата - кепілдікті  
жалақы

гарантированная ипотека - кепілдік берілген 
(кепілдендірілген) ипотека

гарантированная облигация - кепілдендірілген 
облигация 

гарантированная оплата - кепілдікті төлемақы
гарантированная оплата труда - кепілдікті еңбекақы
гарантированная позиция - кепілдендірілген жайғасым
гарантированная процентная ставка - кепілдік 
берілген (кепілдендірілген) пайыздық мөлшерлеме

гарантированная ссуда - кепілдендірілген несие
гарантированная цена - кепілдендірілген баға
гарантированное долговое обязательство - 
кепілдендірілген борышкерлік міндеттеме

гарантированное письмо - кепілдікті хат
гарантированные ценные бумаги - кепілдікті бағалы 
қағаздар

гарантированный - кепілдігі бар
гарантированный аккредитив - кепілдік берілген 
аккредитив, кепілдендірілген аккредитив

гарантированный выпуск ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың кепілдендірілген шығарылымы

гарантированный годовой доход - кепілдендірілген 
жылдық табыс

гарантированный государством - мемлекет кепілдік 
берген

гарантированный государством долг - мемлекет 
кепілдік берген борыш

гарантированный государством заем - мемлекет 
кепілдік берген қарыз

гарантированный дивиденд - кепілдік берілген 
дивиденд

гарантированный доход - кепілдік берілген табыс
гарантированный заем - кепілдік берілген қарыз
гарантированный капитал - кепілдік берілген капитал
гарантированный кредит - кепілдік берілген несие
гарантированный купон - кепілдік берілген купон
гарантированный минимум - кепілдік берілген 
минимум

гарантированный минимум заработной платы - 
кепілдікті жалақы минимумы

гарантированный процентный доход - кепілдікті 
пайыздық табыс

Г
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гарантированный уровень дохода - кірістің кепілдікті 
деңгейі, табыстың кепілдікті деңгейі

гарантированный чек - кепілдік берілген чек
гарантировать - кепілдік беру
гарантируемый - кепілдік берілетін 
гарантия - кепілдік
гарантия верности - сенім кепілдігі
гарантия вкладов - салымдар кепілдігі
гарантия возврата - қайтару кепілдігі
гарантия возврата вклада - салымды қайтару кепілдігі
гарантия возврата вложенных средств - салынған 
қаражатты қайтару кепілдігі

гарантия возмещения дефицита - тапшылықтың орнын 
толтыру кепілдігі

гарантия возмещения убытка - залалдың орнын 
толтыру кепілдігі

гарантия выплаты дивидендов - дивиденд төлеу 
кепілдігі

гарантия выполнения договора - шартты орындау 
кепілдігі

гарантия выполнения контракта - келісімшартты 
орындау кепілдігі

гарантия государственная - мемлекеттік кепілдік
гарантия платежеспособности - төлем қабілеттілігінің 
кепілдігі, төлем төлеуге қабілеттілік кепілдігі

гарантия права на охрану труда - еңбекті қорғау 
құқығының кепілдігі

гарантия страхования - сақтандыру кепілдігі
гарантия учредителей - құрылтайшылар кепілдігі
гарантия финансовая - қаржы кепілдігі 
гарантия цены - баға кепілдігі 
гарантия чека - чек кепілдігі
гармонизация - үйлестіру, жарастыру
гармоничный - үйлесімді
гармония - үйлесім
гармония цветов - түстер үйлесімі
гарнитура шрифтов - қаріптер гарнитурасы
гашение - өшіру
гашение марок - марканы өшіру
гашение первого дня - алғашқы күнгі өшіру
гашеные марки - өшірілген маркалар
гектограф - гектограф, көшіргіш құрал
гелиогравюра - гелиогравюра
генеалогия - тектану
генезис - генезис (шығу тегі, пайда болу негізі)
генезис актов ВПС - ДПО актілерінің генезисі
генеральное соглашение - бас келісім
генеральное соглашение по тарифам и торговле 

(ГАТТ) - тарифтер жəне сауда жөніндегі бас келісім 
(ГАТТ)

генеральное соглашение по торговле и услугами 
(ГАТС) - сауда жəне қызметтер көрсету жөніндегі бас 
келісім (ГАТС)

генеральный - бас
генеральный директор - бас директор
генеральный договор - негізгі шарт
генеральный казначей - бас қазынашы
генеральный консультант - бас кеңесші

генеральный менеджер - бас менеджер
генеральный план - бас жоспар, негізгі жоспар
генеральный план счетов - шоттардың бас жоспары
генеральный подрядчик - бас мердігер
гений - данышпан, кемеңгер
географическая группа - географиялық топ
география историческая - тарихи география
геральдика - елтаңбатану
герб - герб, елтаңба
герб государственный - мемлекеттік елтаңба
гербовая бумага - елтаңбалы қағаз
гербовая марка - елтаңбалық марка 
гербовая печать - елтаңбалы мөр
гербоведение - гербтану
гербовый знак - елтаңбалы белгі 
гербовый сбор - елтаңбалық алым
гибкая денежно-кредитная политика - икемді ақша-
кредит саясаты

гибкая информационно-поисковая система - икемді 
ақпарат-іздестіру жүйесі

гибкая цена - икемді баға
гибкий - икемді
гибкий валютный курс - икемді валюта бағамы, 
валютаның икемді бағамы

гибкий капитал - икемді капитал
гибкий обменный курс - икемді айырбас бағамы
гибкий экономический курс - икемді экономикалық 
бағыт

гибкость - оралымдылық, икемділік
гибкость цены - баға икемділігі
гибридная почта - аралас пошта 
гигрометр - гигрометр
гигроскоп - гигроскоп
гид - гид, жолбасшы
гид бюджетный - бюджеттік жолнұсқа
гильошированный - гильоширленген
гиперинфляция - əсіре инфляция
гипертрофированный - рабайсыз
гипотеза - жорамал, болжал, ғылыми болжам
глава - басшы; тарау
глава страны - елбасы
глава учреждения - мекеме басшысы
главная бухгалтерия - бас бухгалтерия, бас есепшілік 
главная бухгалтерская книга - негізгі бухгалтерлік 
кітап, бас бухгалтерлік кітап 

главная касса - бас касса
главная книга - негізгі кітап, бас кітап 
главная книга бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есептің негізгі кітабы

главный - негізгі, басты; басқы, бас
главный бухгалтер - бас бухгалтер, бас есепші
главный бухгалтер-контролер - бас бақылаушы-
бухгалтер

главный журнал - бас журнал
главный закладной лист - негізгі кепілпұл қағазы
главный кассир - бас кассир
главный контролер - бас бақылаушы
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главный контролер-ревизор - бас бақылаушы-
тексеруші

главный кредитор - бас несиегер
главный специалист - бас маман 
главный специалист по правовой работе - құқық 
жұмысы жөніндегі бас маман 

главный счет - негізгі шот, бас шот
главный финансовый директор - бас қаржы директоры
главный финансовый контролер - бас қаржы 
бақылаушысы

главпочтампт - орталық поштампт, бас поштампт
главы правительства - үкімет басшылары 
гласность - жария, жариялылық
глашатай - жаршы
глашатай истины - ақиқат жаршысы
глобализация - жаһандандыру, жаһандану, ғалами сипат 
беру, ғаламдандыру, ғаламдану

глобализация капитала - капиталдың ғаламдануы 
глобализация мировой экономики - дүниежүзілік 
экономиканың ғаламдануы

глобальная цена - ғалами (жаһандық) баға
глобальные экономические проблемы - ғалами 
экономикалық проблемалар

глобальный - ғалами, жаһандық, ғаламдық; ауқымды
глобальный критерий - ғалами критерий, ғалами 
өлшем

глобальный сертификат - ғалами сертификат
глобальный совокупный метод - ғалами жиынтық əдіс
глобальный финансовый рынок - ғаламдық қаржы 
нарығы

глобальный фондовый рынок - ғаламдық қор нарығы
глубина кризиса - дағдарыс тереңдігі 
глубина противоречий - қарама-қайшылықтар тереңдігі
глубина резкости - айқындылық шегі
глубина рынка - нарықтың тереңдігі, нарықтың 
ауқымдылығы 

глубокомысленный - терең ойлы (терең мағыналы)
глубокоуважаемый - аса құрметті
глухой узел - тұйық түйін, тұйықтап байлау
глянцевание - жалтырату
глянцевитая бумага - жылтырақ қағаз
говорильня - қысыр кеңес
говорить - сөйлеу, айту
“говорящее письмо” (для слепых) - “сөйлейтін хат” 

(зағиптар үшін)
год - жыл
год базисный - базистік жыл 
год базовый - базалық жыл 
год балансовый - теңгерімдік жыл
год бюджетный - бюджеттік жыл
год застойный - тоқырау жылы
год календарный - күнтізбелік жыл 
год отчетный - есепті жыл
год платежа - төлем жылы
год продажи - сату жылы
год реализации - өткізу жылы
год ревизионный - тексеру жылы 
год сделки - мəміле жылы

год текущий - ағымдағы жыл, үстіміздегі жыл
год учебный - оқу жылы
год финансовый - қаржы жылы 
год фискальный - қазыналық жыл
“годен” - “жарамды”
“годен до” - “дейін жарамды”
годность - жарамдылық
годный - жарамды
годовая отчетность - жылдық есептілік (есеп-қисап)
годовая поощрительная премия - жылдық көтермелеу 
сыйлықақысы

годовая процентная ставка - жылдық пайыздық 
мөлшерлеме 

годовая финансовая отчетность - жылдық қаржы есеп-
қисабы

годовое исчисление - жылдық есептеу
годовой - жылдық
годовой баланс - жылдық теңгерім
годовой бюджет - жылдық бюджет
годовой консолидированный баланс - жылдық 
топтастырылған теңгерім

годовой консолидированный отчет - жылдық 
топтастырылған есептеме

годовой кредит - жылдық кредит
годовой оборот предприятия - кəсіпорынның жылдық 
айналымы

годовой отчет - жылдық есеп, жылдық есептеме, 
жылдық есеп беру

годовой отчет правления - басқарманың жылдық 
есептемесі

годовой план финансирования - жылдық 
қаржыландыру жоспары

годовой процент - жылдық пайыз 
годовой расчетный показатель - жылдық есептік 
көрсеткіш, жылдық есеп айырысу көрсеткіші

годовой финансовый отчет - жылдық қаржылық 
есептеме 

годовой эквивалент - жылдық балама
годовой экономический эффект - жылдық 
экономикалық нəтиже

годовщина - жылдық мереке
годовые общие убытки - жылдық жалпы залал
гознак - мембелгі
головная организация - басты ұйым
головной пункт - басты бекет
головотяпство - іске олақтық (іске шорқақтық)
голограмма - голограмма
голография - голография
голод валютный - валюта тапшылығы
голод денежный - ақша тапшылығы 
голод долларовый - доллар тапшылығы
голос - дауыс
голос “за” - “жақтаған” дауыс 
голос “против” - “қарсы” дауыс
голос недействительный - жарамсыз дауыс
голос решающий - шешуші дауыс
голос совещательный - кеңесші дауыс
голоса поданные - берілген дауыстар
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голословно - дəйексіз, дəлелсіз
голословное обвинение - дəлелсіз айыптау, құрғақ 
айыптау, бос айыптау

голословный - дəлелсіз, құрғақ, жалаң сөз
голосование - дауыс беру, дауысқа салу
голосование “за” - “жақтап” дауыс беру
голосование “против” - “қарсы” дауыс беру
голосование единогласное - бір ауыздан дауыс беру
голосование по доверенности - сенімхат бойынша 
дауыс беру

голосование по почте - пошта арқылы дауыс беру
голосование тайное - жасырын дауыс беру
гонор - менмендік
гонорар - гонорар, қаламақы, қолақы
гонорар авторский - авторлық қаламақы, 
шығармашылық қаламақы

гонорар агента - агенттің қолақысы
гонорар арбитра - төреші қолақысы
гонорар ревизора - тексеруші қолақысы
горизонтальная маркетинговая система - деңгейлес 
маркетингілік жүйе

горизонтальная разница - деңгейлес айырма 
горизонтальная ревизия - деңгейлес тексеріс 
горизонтальная ревизия в маркетинге - маркетингідегі 
деңгейлес тексеріс 

горизонтальное движение - деңгейлес қозғалыс 
горизонтальное движение по службе - деңгейлес 
қызмет бабымен жылжу

горизонтальное движение цен - бағаның деңгейлес 
қозғалысы

горизонтальное инвестирование - деңгейлес 
инвестициялау

горизонтальный аудит - деңгейлес аудит
горизонтальный аудит маркетинга - деңгейлес 
маркетинг аудиті

горловина мешка - қаптың аузы
городская почтовая служба - қалалық пошта қызметі
городское отделение почтовой связи (ГОПС) - қалалық 
пошта байланысы бөлімшесі

городской бюджет - қала бюджеті, қалалық бюджет
городской тип - қала тұрпатты 
городской узел почтовой связи - қалалық пошта 
байланыс торабы 

город-спутник - серіктес қала
гороно - қалалық халыққа білім беру бөлімі
“горячая карточка” - “қапыл карточка”
горючее - жанармай
горюче-смазочные материалы - жанар-жағар май 
горячие деньги - қапыл ақша
горячий выпуск - қапыл шығарылым 
горячий заем - қапыл қарызхат
госаппарат - мемлекеттік аппарат
госассигнования - мемлекеттік қаражат
госбанк - мемлекеттік банк
госбумаги - мемлекеттік қағаздар
госбюджет - мемлекеттік бюджет
госдолг - мемлекеттік борыш
госзаем - мемлекеттік қарызхат

госзаказ - мемлекеттік тапсырыс
госзакуп - мемлекеттік сатып алу
госказна - мемлекеттік қазына
госконтроль - мемлекеттік бақылау
госналогслужба - мемлекеттік салық қызметі
гособлигации - мемлекеттік облигациялар
госпакет - мемлекеттік пакет
господдержка - мемлекеттік қолдау
господство - үстемдік, билік
госсектор - мемлекеттік сектор
госсобственность - мемлекеттік меншік
ГОСТ (государственный стандарт) - ГОСТ 

(мемлекеттік стандарт)
гостеприимный - меймандос, қонақжай
гостиница - қонақүй, мейманхана
гостсприимный - меймандос, қонақжай
государственная архивная служба - мемлекеттік 
мұрағат қызметі

государственная гарантия - мемлекеттік кепілдік
государственная должность - мемлекеттік лауазым 
государственная дотация - мемлекеттік дотация, 
мемлекеттік жəрдемқаржы

государственная казна - мемлекеттік қазына
государственная монополия банковского дела - банк 
ісіндегі мемлекеттік монополия

государственная облигация - мемлекеттік облигация
государственная политика в области почтовой связи - 
пошта байланысы саласындағы мемлекеттік саясат

государственная помощь - мемлекеттік көмек
государственная помощь развитию - дамуға 
мемлекеттік көмек

государственная пошлина - мемлекеттік баж
государственная программа - мемлекеттік бағдарлама
государственная программа социальной помощи - 
мемлекеттік əлеуметтік көмек бағдарламасы

государственная регистрация - мемлекеттік тіркеу
государственная система стандартизации - 
мемлекеттік стандарттау жүйесі

государственная служба - мемлекеттік қызмет
государственная собственность - мемлекеттік меншік
государственная ссуда - мемлекеттік несие
государственная тайна - мемлекеттік құпия
государственная финансовая поддержка - мемлекеттік 
қаржылық қолдау

государственная цена - мемлекеттік баға 
государственная ценовая политика - мемлекеттік баға 
саясаты

государственная экономическая политика - 
мемлекеттік экономикалық саясат 

государственная экспертиза - мемлекеттік сараптама
государственное долговое обязательство - мемлекеттік 
борышкерлік міндеттеме

государственное заимствование - мемлекеттік қарыз 
алу 

государственное казначейство - мемлекеттік 
қазынашылық

государственное обязательство - мемлекеттік 
міндеттеме
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государственное планирование - мемлекеттік 
жоспарлау

государственное пособие - мемлекеттік жəрдемақы
государственное регулирование - мемлекеттік реттеу
государственное регулирование деятельности 
в области почтовой связи - пошта байланысы 
саласындағы қызметті мемлекеттік реттеу

государственное регулирование цен - бағаны 
мемлекеттік реттеу

государственное управление - мемлекеттік басқару, 
мемлекеттік басқарма

государственное управление финансовой 
деятельностью - қаржы қызметін мемлекеттік басқару

государственное учреждение - мемлекеттік мекеме
государственное финансирование - мемлекеттік 
қаржыландыру

государственность - мемлекеттілік
государственные долговые обязательства - 
мемлекеттік борышқорлық міндеттемелер

государственные долгосрочные облигации - 
мемлекеттік ұзақ мерзімді облигациялар

государственные доходы - мемлекеттік кіріс
государственные займы - мемлекеттік қарыз
государственные знаки почтовой оплаты - пошта 
төлемақысының мемлекеттік белгілері

государственные казначейские билеты - мемлекеттік 
қазынашылық билеттер

государственные казначейские обязательства - 
мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер

государственные контролирующие органы - 
мемлекеттік бақылаушы органдар

государственные краткосрочные бескупонные 
облигации - мемлекеттік қысқа мерзімді купонсыз 
облигациялар

государственные краткосрочные казначейские 
обязательства - мемлекеттік қысқа мерзімді 
қазынашылық міндеттемелер

государственные краткосрочные облигации - 
мемлекеттік қысқа мерзімді облигациялар

государственные облигации - мемлекеттік 
облигациялар

государственные полномочия - мемлекеттік 
өкілеттіктер

государственные поступления - мемлекеттік түсім
государственные расходы - мемлекеттік шығыс
государственные сбережения - мемлекеттік жинақ ақша
государственные секреты - мемлекеттік құпиялар 
государственные средства - мемлекеттік қаражат
государственные финансы - мемлекеттік қаржы
государственные фонды - мемлекеттік қорлар
государственные ценные бумаги - мемлекеттік бағалы 
қағаздар

государственный бюджет - мемлекеттік бюджет
государственный герб - мемлекеттік елтаңба
государственный долг - мемлекеттік борыш
государственный заем - мемлекеттік қарызхат, 
мемлекеттік қарыз

государственный заказ - мемлекеттік тапсырыс

государственный закуп - мемлекеттік сатып алу
государственный инвестор - мемлекеттік инвестор
государственный казначейский билет - мемлекеттік 
қазынашылық билет

государственный контроль - мемлекеттік бақылау
государственный кредит - мемлекеттік кредит
государственный курс - мемлекеттік бағам
государственный материальный резерв - мемлекеттік 
материалдық сақтық қор

государственный надзор - мемлекеттік қадағалау
государственный накопительный пенсионный фонд - 
мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры

государственный налог - мемлекеттік салық
государственный оператор - мемлекеттік оператор
государственный орган - мемлекеттік орган
государственный пенсионный фонд - мемлекеттік 
зейнетақы қоры

государственный пожарный надзор - мемлекеттік өрт 
қадағалауы

государственный регистрационный номер - 
мемлекеттік тіркеу нөмірі

государственный реестр - мемлекеттік тізілім
государственный реестр налогоплательщиков - салық 
төлеушілердің мемлекеттік тізілімі

государственный резерв - мемлекеттік сақтық қор
государственный сектор в экономике - экономикадағы 
мемлекеттік сектор 

государственный сектор экономики - мемлекеттік 
экономика секторы

государственный служащий - мемлекеттік қызметші 
государственный совет - мемлекеттік кеңес
государственный стандарт (ГОСТ) - мемлекеттік 
стандарт

государственный счет - мемлекеттік шот
государственный учет документов - құжаттарды 
мемлекеттік есепке алу

государственный финансовый контроль - мемлекеттік 
қаржы бақылауы, мемлекеттік қаржылық бақылау

государственный центр по выплате пенсий - 
зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық

государственный эталон единицы величины - шама 
бірлігінің мемлекеттік эталоны

государственный язык - мемлекеттік тіл
государство - мемлекет
государство унитарное - біртұтас мемлекет
государство-гарант - кепілгер мемлекет
государство-депозитарий - депозитарий-мемлекет
государство-должник - борышкер-мемлекет
готовое изделие - дайын бұйым
гофротара - гофроыдыс, гопроқорап, кеңірдекті қорап
грабеж - тонау
грабительское ценообразование - тонаушылық баға 
белгілеу

гравировка - гравирлеу
гравитационный накопитель - гравитациялық 
жинақтауыш

гравитационный спуск - гравитациялық құлдилама
гравюра - ойма жазу
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гражданин - азамат
гражданская оборона - азаматтық қорғаныс
гражданский - азаматтық
гражданское правонарушение - азаматтық құқық 
бұзушылық

гражданско-правовая ответственность - азаматтық-
құқықтық жауапкершілік

гражданско-правовая ответственность работодателя - 
жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

гражданско-правовое страхование - азаматтық-
құқықтық сақтандыру

гражданско-правовой договор - азаматтық-құқықтық 
шарт

гражданско-правовые обязательства - азаматтық-
құқықтық міндеттемелер 

гражданство - азаматтық
грамота - мадақнама, грамота
грамота верительная - сенім грамотасы
грамота отзывная - шақырып алу грамотасы
грамота почетная - құрмет грамотасы
грамотность - сауаттылық
грампластинка - күйтабақ
граница государственная - мемлекеттік шекара
границы исследования - зерттеу шегі
границы хронологические - хронологиялық шектер
графа - баған, графа, сызық жол
график - график, кесте (белгілі бір істің орындалу 
мерзімі белгіленген кестесі)

график выплат - төлем төлеу кестесі
график грузопотока - жүк ағынының кестесі
график прибытия и доставки почты - поштаның келу 
жəне жеткізіп беру кестесі 

графика - кескіндеме, графика
графика арабская - араб графикасы
гриф - гриф, белгі (қолтаңба бейнеленген мөр, сол 
мөрдің белгісі; кітап не құжаттардағы арнайы жазу)

гриф ограничения - шек қою белгісі
гриф одобрения - мақұлдау белгісі
гриф секретности - құпиялық белгі
гриф согласования - келісім белгісі
гриф утверждения - бекіту белгісі
гриф учреждения - мекеменің грифі
громоздкая посылка - рабайсыз сəлемдеме
громоздкий - қомақты, абажадай, рабайсыз 
“громоздкий” график сдачи изданий - басылымдарды 
өткізудің “қомақты” кестесі 

груз - жүк 
грузобагаж - жүк-багаж
грузовая отправка - жүк жөнелтімі
грузовая таможенная декларация - жүктің кедендік 
мағлұмдамасы, кедендік жүк мағлұмдамасы

грузовое воздушное судно - жүк таситын əуе кемесі
грузовое судно - жүк таситын кеме
грузовой контейнер - жүк контейнері
грузовой поток - жүк ағымы
грузовые операции - жүк операциялары
грузооборот - жүк айналымы
грузоотправитель - жүк жөнелтуші

грузопассажирский - жүк-жолаушы
грузоперевозка - жүк тасымалы
грузоподъемность - жүк көтергіштік, жүк көтерімділігі
грузополучатель - жүк алушы
группа - топ
группа действий за почтовое развитие (ГДПР) - 
поштаның дамуы үшін іс-қимылдар жасау тобы

группа действий за почтовую безопасность (ГДПБ) - 
поштаның қауіпсіздігі үшін іс-қимылдар жасау тобы

группа мешков - қаптар тобы 
группа на мешкодержателе - қап ұстағыштағы топ 
группа посылок - сəлемдемелер тобы
группа розничной торговли - бөлшек сауда тобы 
группа социальная - əлеуметтік топ
группа социально-экономическая - əлеуметтік-
экономикалық топ 

группа специалистов - мамандар тобы
группа стран назначения - арналым елдерінің тобы
группа стратегического планирования - стратегиялық 
жоспарлау тобы

группа творческая - шығармашылық топ
группа технического обслуживания - техникалық 
күтім жасау тобы 

группа управления - басқару тобы
группа финансовая - қаржы тобы
группа финансово-промышленная - қаржы-өнеркəсіп 
тобы

группа хозяйственная - шаруашылық топ
группа целевая - мақсаттық топ
группа экономическая - экономикалық топ
группа экономических советников - экономикалық 
кеңесшілер тобы

группа экспериментальная - эксперименттік топ
группа экспертная - сараптамалық топ
группа экспертов - сарапшылар тобы
группавой показатель конкурентноспособности - 
бəсекелесу қабілетінің топтық көрсеткіші

группировка - топтау, топтастыру, топтастық, 
топтастырма

группировка документов - құжаттарды топтастыру
группировка затрат - шығынды топтастыру
группировка затрат по статьям - шығынды баптар 
бойынша топтастыру

группировка по направлениям - бағыттар бойынша 
топтастыру

группировка экономическая - экономикалық 
топтастыру

группировка экономических интересов - 
экономикалық мүдделерді топтастыру

групповод - топ жетекшісі
групповой заголовок документов - құжаттардың 
топтық атауы

групповщина - топшылдық
групповые абонентские ящики - топтық абоненттік 
жəшіктер

группы социальные - əлеуметтік топтар
ГСМ и топливо - жанар-жағар май жəне отын 
гужевой маршрут - жегін көлік бағыты
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гужевой транспорт - жегін көлік, көлік-арба
гуманизм - гуманизм, ізгілік, адамгершілік
гуманистический - гуманистік, ізгілікті
гуманитарная помощь - ізгілік көмек
гуманитарный - гуманитарлық

гуманность - ізгілік
густонаселенные районы - халық тығыз орналасқан 
аудандар

густота перевозок грузов - жүк тасымалының 
тығыздығы

Д 
давальческий - өңделме
давать акцепт - ризалық беру
давать банковскую гарантию - банк кепілдігін беру
давать в долг - қарызға беру
давать в кредит - несие (кредит) беру
давать взаймы - қарыз беру, қарызға беру
давать взятку - пара беру
давать гарантию - кепілдік беру
давать гарантию по займу - қарыз бойынша кепілдік 
беру

давать деньги в рост - өсуге ақша беру
давать деньги взаймы - қарызға ақша беру
давать деньги под закладную - кепілхатпен ақша беру
давать дотацию - демеуқаржы беру
давать задаток - кепілақша беру
давать инструкции - нұсқаулықтар беру
давать интервью - сұхбат беру
давать информацию - ақпарат беру
давать консультацию - ақыл-кеңес беру
давать отсрочку платежа - төлемге мəулет беру, төлем 
мерзімін ұзарту

давать отчет - есеп (есептеме) беру
давать показания - жауап беру, түсінік беру 
давать полномочия - өкілеттік беру 
давать поручение банку - банкіге тапсырма беру
давать поручительство - кепілгерлік беру
давать право подписи - қол қою құқығын беру
давать право распоряжаться вкладом - салымға өкім 
жүргізу құқығын беру

давать прибыль - пайда беру
давать скидку - шегерім беру
давать совет - кеңес беру
давать согласие - келісім беру
давать ссуду - несие беру
давать ссуду под залог - кепілзатқа несие беру
давать указания - нұсқау беру
давать экономический эффект - экономикалық нəтиже 
беру 

давление - қысым
давление на конкурента - бəсекелеске қысым жасау
давность - мерзімнің ескіруі
давность владения - иелену мерзімінің өтуі
давность события - оқиғаның көнелігі
далее - əрі қарай, бұдан əрі 
дальновидность - көрегендік
дальность перевозок - тасымалдау қашықтығы
дальность рейса - сапар қашықтығы
данные - деректер
данные анкетные - сауалдамалық мəліметтер

данные годовые - жылдық деректер
данные документа удостоверяющего личность - жеке 
басын куəландыратын құжаттың деректері 

данные документальные - құжаттық деректер
данные достоверные - анық деректер
данные за прошлые годы - өткен жылдардағы деректер
данные зашифрованные - шартбелгі қойылған 
деректер, мұқамдалған деректер

данные исправленные - түзетілген деректер
данные итоговые - қорытынды деректер
данные качественные - сапалық деректер
данные количественные - сандық деректер
данные контрольные - бақылау деректері
данные меняющиеся - өзгермелі деректер
данные метрические - туу туралы деректер
данные наблюдений - қадағалау деректері
данные о доходах - кіріс туралы деректер
данные о местонахождении - мекенжайы туралы 
деректер, орналасқан жері туралы деректер

данные о происхождении - шығу тегі туралы деректер
данные о расходах - шығыс туралы деректер
данные отчетные - есеп беру деректері
данные официальные - ресми деректер
данные поисковые - іздестіру деректері
данные поставщика - жабдықтаушының деректері 
данные проектные - жобалық деректер
данные противоречивые - қарама-қайшы деректер
данные расчетные - есеп айырысу деректері
данные секретные - құпия деректер
данные справочника - анықтама деректері 
данные сравнительные - салыстырмалы деректер
данные статистические - статистикалық деректер
данные стоимостные - құндық деректер
данные экономические - экономикалық деректер
дань - алым-салық; құрмет
дань уважения - құрмет көрсету
дар - сый-сияпат, сыйға тарту, сыйлық; дарын
дарение - сыйға беру, сыйға тарту
дарение документов - құжаттарды сыйға тарту
даритель - сый тартушы
дарование - дарын, қабілет
даровитость - дарындылық
дарственная запись - сыйлық қағаз (сыйға тартылған 
зат туралы құжат)

дата - күні, дата (болған бір оқиғаның, құжаттың не 
хаттың жазылған күнтізбелік дəл күні, айы, жылы)

дата аккредитива - аккредитив күні
дата акцепта - акцепт (ризалық) күні
дата аннулирования - күшін жою күні 
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дата валютирования - валюталандыру күні
дата вступления в силу - күшіне енген күн
дата вступления в силу контракта - келісімшарттың 
күшіне енген күні

дата вступления в силу нового закона - жаңа заңның 
күшіне енген күні

дата вступления в силу соглашения - келісімнің 
күшіне енген күні 

дата выдачи - берілген күні
дата выдачи документа - құжат берілген күн 
дата выдачи лицензии - лицензия берілген күн
дата выдачи патента - патент берілген күн
дата выдачи страхового полиса - сақтандыру полисін 
беру күні

дата выплаты - төлеу күні 
дата выплаты дивиденда - дивиденд төлеу күні
дата выплаты процентов - пайыз төлеу күні
дата выпуска - шығарылым күні, шығарылған күні
дата выставления - ұсынылған күні
дата выставления счет-фактуры - шот-фактура 
ұсынылған күн

дата декларации - мағлұмдама күні
дата заказа - тапсырыс берілген күн
дата заключения сделки - мəміле жасасылған күні
дата запретная - шектеу мерзімі
дата заявки - өтінім берілген күні
дата истечения срока - мерзімнің өту күні
дата истечения срока исполнения - атқару мерзімінің 
өту күні

дата наступления срока - мерзімнің басталу күні
дата ограничительная - шектеу күні
дата окончания опциона - опционның аяқталған күні
дата окончания срока - мерзімі аяқталған күн
дата оплаты - төленген күні
дата оплаты закладных - кепілақшаны төлеу күні
дата оплаты счет-фактуры - шот-фактура төленген күн
дата отзыва ценных бумаг - бағалы қағазды қайтарып 
алған күн

дата оформления счёт-фактуры - шот-фактураның 
ресімделген күні

дата письма - хаттың датасы
дата платежа - төлем төлеу күні
дата погашения - өтеу күні
дата подачи первоначальной заявки - алғашқы өтінім 
берілген күн

дата подписания контракта - келісімшартқа қол 
қойылған күн

дата подписания протокола - хаттамаға қол қойылған 
күн

дата поставки - жеткізілім күні
дата предъявления иска - талап ету күні
дата предъявления претензии - кінəрат-талап беру күні
дата прекращения действия контракта - келісімшарт 
күшінің біткен күні

дата проверки - тексеру күні 
дата проводки - өткізбе күні
дата публикации - жариялау күні
дата разграничительная - ажырату күні

дата расторжения - бұзу күні
дата расторжения контракта - келісімшартты бұзу күні
дата регистрации - тіркеу күні 
дата регистрации ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
тіркеу күні

дата совершения контракта - келісімшарт жасасылған 
күн

дата счета - шот күні 
дата счета-фактуры - шот-фактура күні
дата уведомления - хабарлама жасалған күн
дата установленная - белгіленген күн 
дата эмиссии - эмиссия күні
датирование - күнін көрсету 
датирование более задним числом - неғұрлым кейінгі 
күнді көрсету

датирование более поздним числом - неғұрлым 
кешірек күнді көрсету 

датирование более ранним числом - неғұрлым ертерек 
күнді көрсету 

датирование задним числом - кейінгі күнмен белгілеу 
(көрсету)

датировать - күнін қою, күнін көрсету
датировать более задним числом - неғұрлым кейінгі 
күнмен көрсету

датировать более ранним числом - неғұрлым ертелеу 
күнмен көрсету

датировать будущим числом - алдағы күнмен белгілеу
датировать задним числом - кейінгі күнмен белгілеу
датировать сегодняшним числом - бүгінгі күнмен 
көрсету

датировка - күнін қою, күнін көрсету 
датировка документа - құжатты даталау (күнін көрсету)
даты крайние - ақырғы күндер
дать заключение - қорытынды беру
дать обязательство - міндеттеме беру
дача беспроцентной ссуды - пайызсыз несие беру
дача скидки - жеңілдік беру
дача ссуды - несие беру
движение - жүріс, қозғалыс
движение денег - ақша қозғалысы
движение денежных средств - ақшалай қаражат 
қозғалысы 

движение капитала - капитал қозғалысы
движение кредита - кредит қозғалысы
движение ликвидности - өтімділік қозғалысы
движение наличности - қолдағы ақшаның қозғалысы
движение наличных средств - қолдағы қаражаттың 
қозғалысы

движение неприсоединения - қосылмау қозғалысы
движение остатков бюджетных средств - бюджет 
қаражаты қалдықтарының қозғалысы

движение средств между банками - қаражаттың 
банктер арасындағы қозғалысы

движение средств между счетами - қаражаттың шоттар 
арасындағы қозғалысы

движение цен - бағаның құбылуы
движение цен вверх - бағаның өрлеуі
движение цен вниз - бағаның құлдилауы
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движимая вещь - жылжитын зат
движимое имущество - жылжымалы мүлік, жылжитын 
мүлік

движимость - жылжымалы мүлік, жылжымалылық
двоичное кодирование - екілік кодтау, екі қайтара 
кодтау

двойная бухгалтерская запись - қосарлы бухгалтерлік 
жазба

двойная запись - қосарлы жазба
двойная проверка - екі жақты тексеру
двойная проводка - қосарлы өткізбе, екі жақты өткізбе 
двойная регистрация - екі жақты тіркеу, қосарлы  
тіркеу 

двойная сделка - қосарлы мəміле 
двойная система бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есептің екі жақты жүйесі 

двойное гражданство - қос азаматтық
двойное назначение - екі жақты тағайындау
двойное налогообложение - қос салық салу, қосарлы 
салық салу

двойное обложение - қос салық салу, қосарлы салық 
салу

двойное обязательство - қосарлы міндеттеме
двойное страхование - қосанжар сақтандыру
двойное финансирование - екі қайтара қаржыландыру
двойной аукцион - қосарлы аукцион
двойной бухгалтерский учет - қосарлы бухгалтерлік 
есеп

двойной валютный курс - қосарлы валюталық бағам
двойной контроль - екі жақты бақылау
двойной курс - қосарлы бағам
двойной листинг - қосарлы листинг 
двойной опцион - қосарлы опцион
двойной своп - қосарлы своп (айырбас)
двойной стандарт - қос стандарт
двойной счет - қосарлы шот
двойственность - екі жақтылық, екіұдайылық
двузначный - екі мəнді
двукратный - екі еселенген, екі мəрте
двуличность - екі жүзділік
двурушничество - аярлық
двусмысленность - екіұштылық
двусоставный - екі құрамды
двусторонние отношения - екі жақты қатынас
двусторонние соглашения - екі жақты келісім
двусторонние счета - екі жақты шоттар
двусторонний договор - екі жақты шарт
двусторонний клиринг - екі жақты клиринг 
двусторонний контракт - екі жақты келісімшарт 
двусторонняя сделка - екі жақты мəміле
двухвалютная облигация - қос валюталы облигация
двухвалютная ценная бумага - қос валюталы бағалы 
қағаз

двухвалютный счет - қос валюталы шот
двухзональный - қосаймақтық
двухместное купе - екі орынды купе
двухпалатный - қоспалаталы
двухпалатный парламент - қос палаталы парламент

двухуровневая банковская система - екі деңгейлі банк 
жүйесі

двухуровневое кредитное соглашение - қос деңгейлі 
несие келісімі

двухуровневое финансирование - екі деңгейлі 
қаржыландыру

двуязычие - қостілділік, билингвизм
дебат - пікірталас
дебатировать - талқылау (пікір айтысу)
дебатировать - пікір жарыстыру
дебаты - айтыс, талқылау, пікірталас
дебаты - пікіржарыс, пікіртартыс
дебет - дебет, алашақ
дебет и кредит - дебет пен кредит
дебет счета - шот дебеті
дебет-авизо - дебет-авизо 
дебет-нота - дебет-нота, дебет-хабарлама 
дебетование - дебеттеу 
дебетовать - дебеттеу
дебетовать счет - шотты дебеттеу 
дебетовая карточка - дебеттік карточка
дебетовая колонка - дебеттік бағана
дебетовая проводка - дебеттік өткізбе (жазба)
дебетовая сторона счета - шоттың дебеттік жағы
дебетовая сумма - дебеттік сома
дебетовое авизо - дебеттік авизо
дебетовое извещение - дебеттік хабарлама
дебетовое сальдо - дебеттік сальдо, дебеттік айырма, 
дебет қалдығы

дебетовый итог - дебеттік қорытынды (жиын)
дебетовый итог счета - шоттың дебеттік қорытындысы
дебетовый остаток - дебеттік қалдық (берешек)
дебетовый перевод - дебеттік аударма
дебетовый прирост доходности - табыстылықтың 
дебеттік өсімі

дебетовый процент - дебеттік пайыз
дебетовый расходный ордер - дебеттік шығыс ордері
дебетовый спред - дебеттік спред
дебетуемая сторона - дебеттелетін тарап
дебитная система - дебиттік жүйе
дебитное финансирование - дебиттік қаржыландыру 
дебитный баланс - дебиттік теңгерім
дебитный оборот - дебиттік айналым 
дебитный разрыв - дебиттік алшақтық 
дебитор - дебитор, қарызгер, қарыздар 
дебитор банка - банкінің дебиторы
дебитор бухгалтерский - бухгалтерлік дебитор
дебиторская задолженность - дебиторлық берешек, 
алашақ

дебиторская квота - дебиторлық үлестеме
дебош - керіс, жанжал
дебт - дебт, борыш 
дебурс - дебурс (қайтарылмайтын шығын)
дебюджетизация - бюджетсіздендіру, бюджеттен  
шығару

дебют - дебют
девалоризация - девалоризация, бағамды (бағаны) 
түсіру
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девалоризовать валюту - валютаны девалоризациялау, 
валютаның бағамын түсіру

девальвация - девальвация, құнсыздану, ақшаның 
құнсыздануы 

девальвация валюты - валютаның құнсыздануы
девальвировать - құнсыздандыру
девальвировать валюту - валютаны құнсыздандыру
девиза - девиза
девизная валютная политика - девиздік валюталық 
саясат

девизная политика - девиздік саясат
дегазация - газсыздандыру
дегенерация - дегенерация
деградация - деградация, азғындаушылық, (құлдилау, 
кері кету)

деградация общества - қоғамның кері кетуі, қоғамның 
азғындауы

дегрессивное налогообложение - дегрессивтік салық 
салу, азаймалы салық салу 

дегрессия - дегрессия, азаймал, кемімел
дегустация - дəм сараптау, дəм айыру
дедовщина - əлімжеттік
дедукция - дедукция
дееспособность - іс-əрекетке қабілеттілік
дееспособность ограниченная - іс-əрекетке шектеулі 
қабілеттілік 

дееспособность полная - іс-əрекетке толық қабілеттілік
дееспособность сторон - тараптардың іс-əрекетке 
қабілеттілігі

дежурный - кезекші; ұдайы қолданылатын
дежурный по связи и сигнализации - байланыс жəне 
дабыл кезекшісі

дежурный связист - кезекші байланысшы
дезактивация - зарарсыздандыру, қатерсіздендіру
дезертирство - қашқындық
дезинсекция - бұқырлау, дөрілеу
дезинфекция - залалсыздандыру
дезинфекция вагонов - вагондарды зарарсыздандыру
дезинформация - теріс ақпарат, ақпаратсыздандыру
дезинформировать общественность - жұртшылыққа 
жалған ақпарат тарату

дезодорация - дезодорация
дезорганизатор - іріткі салушы, шырық бұзушы
дезорганизация - іріткі салу, шырық бұзушылық
дезориентация - бағдардан жаңылу, бағдардан адасу
действе непреодолимой силы - дүлей күштің əсері
действенность - пəрменділік
действенность договора - шарттың пəрменділігі
действенность принимаемых мер - қолданылатын 
шаралардың пəрменділігі

действенность рекламы - жарнаманың пəрменділігі 
действенные меры - пəрменді шаралар
действие - əрекет, қимыл, іс-қимыл
действие активное - белсенді əрекет
действие в пределах полномочий - өкілеттік шегінде 
əрекет ету 

действие в соответствии с полномочиями - өкілеттікке 
сай əрекет ету

действие документа - құжат күші 
действие закона - заң қолданысы 
действие на законном основании - заңды негіздегі 
əрекет 

действие на основании полномочий - өкілеттік 
негізінде əрекет ету 

действие незаконное - заңсыз іс-əрекет
действие неправомерное - құқыққа сай келмейтін 
əрекет, заңсыз əрекет

действие правовое - құқықтық іс-əрекет
действие правомерное - құқыққа сай іс-əрекет
действие принудительное - мəжбүрлемелі əрекет
действие противозаконное - заңға қарсы əрекет
действие противоправное - құқыққа қарсы əрекет
действителен до отмены - күші жойылғанға дейін 
жарамды

действительная военная служба - міндетті əскери 
қызмет

действительная цена - қолданыстағы баға, нақты баға, 
шын баға

действительность - шындық, нақтылық, заңдылық, 
шынайылық

действительность договора - шарттың шынайылығы
действительность документа - құжаттың шынайылығы
действительность прав - құқықтардың шынайылығы
действительный - шын, шынайы, ақиқат, анық, нақты, 
қолданымда болу, қолданыстағы (күші бар)

действительный процент - қолданымдағы пайыз
действительный чек - қолданымдағы чек
действовать - əрекет ету, қолдану 
действовать в качестве поручителя - кепілгер ретінде 
əрекет ету

действовать в качестве уполномоченного - уəкіл 
ретінде іс-əрекет жасау

действующая годовая процентная ставка - 
қолданыстағы жылдық пайыздық мөлшерлеме

действующая отпускная цена - қолданыстағы сату 
бағасы, қолданыстағы босату бағасы

действующая ставка налога - салықтың қолданыстағы 
мөлшерлемесі

действующая цена - қолданыстағы баға
действующее законодательство - қолданыстағы 
заңнама

действующий - қолданыстағы, күші бар
действующий валютный курс - қолданыстағы валюта 
бағамы

действующий документ - қолданыстағы құжат 
действующий заем - қолданыстағы қарызхат
действующий концерн - қолданыстағы (жұмыс істеп 
тұрған) концерн 

действующий курс - қолданыстағы бағам
действующий напрямую - тікелей қимылдаушы, тікелей 
əрекет етуші 

действующий счет - қолданыстағы шот
декада - он күндік
деквалификация - біліктілігінен айыру, мамандығынан 
айырылу (қол үзу)

декламировать - мəнерлеп оқу
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декларация - декларация, мағлұмдама, мағлұмдау хат, 
мағлұмхат

декларация доходов - табыс мағлұмдамасы
декларация имущественная - мүлік мағлұмдамасы
декларация инвестиционная - инвестициялық 
мағлұмдама

декларация налоговая - салық мағлұмдамасы
декларация о доходах - табыс туралы мағлұмдама, кіріс 
туралы мағлұмдама

декларация о платежеспособности - төлем қабілеттілігі 
туралы мағлұмдама

декларация о поддерживающих заработках - 
қолдаушы табыс туралы мағлұмдама

декларация о подоходном налоге - табыс салығы 
туралы мағлұмдама 

декларация о прибылях и убытках - пайда мен залал 
туралы мағлұмдама

декларация о стоимости - құн туралы мағлұмдама
декларация правовая - құқықтық мағлұмдама
декларация таможенной стоимости - кедендік құн 
мағлұмдамасы

декларация тарифная - тарифтік мағлұмдама
декларация финансовая - қаржы мағлұмдамасы
декларирование доходов - табысты мағлұмдау, кірісті 
мағлұмдау

декларирование цен - бағаны мағлұмдау
декорация - декорация, сəндеу
декрет - декрет (жоғарғы өкімет орнының қаулысы)
декрет законодательный - заңнамалық декрет
декретный - декреттік
декретный отпуск - жүктілік демалысы
делать скидку - шегерім жасау
делегат - делегат 
делегат полномочный - өкілетті делегат
делегатский билет - делегаттық билет
делегация - делегация
делегация неофициальная - бейресми делегация
делегация официальная - ресми делегация
делегация парламентская - парламент делегациясы
делегация правительственная - үкімет делегациясы
делегация представительная - өкілетті делегация
делегация руководящих деятелей - басшы 
қайраткерлер делегациясы 

делегация специалистов - мамандар делегациясы
делегировать дополнительные полномочия - қосымша 
өкілеттік беру

делегировать полномочия - өкілеттік беру
делец - жылпос іскер, пысықай 
деликатес - жеңсік тағам
деликатный - сыпайы, əдепті
деликатный вопрос - шетін мəселе
деликт - деликт
делимитация границ - шекараны межелеу
делимость - бөліністілік
дело - іс, жұмыс; іс қағаз
дело архивное - мұрағаттық іс
дело банковское - банк ісі
дело брокерское - делдалдық іс

дело государственное - мемлекеттік іс 
дело гражданское - азаматтық іс
дело денежное - ақшалы іс
дело доходное - пайдалы іс
дело законченное - аяқталған іс 
дело личное - жеке іс қағазы
дело наблюдательное - бақылау ісі
дело надзорное - қадағалау ісі
дело незаконченное - аяқталмаған іс
дело необнаруженное - табылмаған іс
дело о банкротстве - банкроттық туралы іс
дело о финансовой несостоятельности - қаржылық 
дəрменсіздік туралы іс

дело персональное - дербес іс
деловая активность - іскерлік белсенділік
деловая корреспонденция - іскерлік хат-хабар
деловая репутация заемщика - қарызгердің іскерлік 
беделі

деловая этика - іскерлік əдеп
деловитость - іскерлік
деловой - іскер
деловой риск - іскерлік тəуекел (қатер)
деловой человек - іскер адам
деловые бумаги - іс қағаздары
деловые круги - іскер топтар
деловые люди - іскер адамдар
деловые соглашения - іскерлік келісімдер
делопроизводитель - іс қағаздарын жүргізуші
делопроизводство - іс қағаздарын жүргізу
дельный - тыңғылықты
дельный работник - тыңғылықты қызметкер
дельта - дельта, айырма
деляга - ұсақ адам (тар өрісті)
демагог - даурықпа, көпірме (сөзуар)
демагогия - демагогия, сөзуарлық 
демаркация - межелеу
демарш - демарш
демилитаризация - қарусыздаңдыру
демиркуризация - демиркуризация
демократ - демократ, халықшыл, бұқарашыл
демократизация - демократияландыру (бұқара халықты 
қатыстыру)

демократия - демократия
демонетизация - демонетизация, мəнетсіздендіру
демонетизация золота - алтынның ақша міндетін 
атқарудан қалуы

демонстративный - қыр көрсететін (наразылық 
көрсететін)

демонстрация - демонстрация
демонтаж - бөлшектеу
деморализация - азғындау
деморализовать - рухын түсіру
демпинг - демпинг 
демпинг валютный - валюталық демпинг 
демпинг ценовой - баға демпингі
демпинговая цена - демпингілік баға
денационализация - ұлт меншігінен алу
денежная база - ақша базасы
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денежная выручка - ақшалай түсім
денежная гипотеза - ақшаны болжау, ақша болжамы 
денежная дисциплина - ақша тəртібі
денежная единица - ақша бірлігі, ақша өлшемі
денежная единица страны - елдің ақша бірлігі
денежная единица счета - шоттың ақша бірлігі
денежная единица эмиссии - эмиссияның ақша бірлігі
денежная задолженность - ақшалай берешек
денежная заработная плата - ақшалай жалақы
денежная инфляция - ақша инфляциясы, ақшаның 
құнсыздануы

денежная компенсация - ақшалай өтемақы
денежная купюра - ақша купюрі
денежная масса - ақша жиыны, ақша көлемі 
денежная масса в обращении - айналыстағы ақша 
жиыны

денежная наличность - қолма-қол ақша, қолда бар ақша
денежная отчетность - ақша есеп-қисабы
денежная оценка - ақшалай бағалау, ақшаны бағалау, 
ақшамен бағалау

денежная оценка документов - құжаттарды ақшалай 
бағалау

денежная политика - ақша саясаты
денежная помощь - ақшалай көмек
денежная премия - ақшалай сыйлықақы
денежная претензия - ақшалай кінəрат-талап
денежная разница - ақша айырмасы
денежная регалия - ақша регалиясы, ақшаға айрықша 
құқық

денежная рента - ақша рентасы
денежная реформа - ақша реформасы
денежная сделка - ақшалай мəміле, ақша мəмілесі
денежная система - ақша жүйесі 
денежная ссуда - ақша несиесі
денежная стоимость - ақшалай құн, ақша құны
денежная стоимость золота или серебра - алтынның 
немесе күмістің ақшалай құны

денежная субсидия - ақшалай жəрдемқаржы
денежная сумма - ақшалай сома
денежная теория - ақша теориясы
денежная цена - ақшалай баға
денежно-вещевая лотерея - ақшалай-заттай лотерея
денежное вознаграждение - ақшалай сыйақы
денежное выражение - ақшалай тұлғалану (тұлғада)
денежное законодательство - ақша заңнамасы
денежное накопление - ақшаның қорлануы, ақша 
қорланымы

денежное накопление населения - халықтың ақшалай 
қорланымы

денежное наследство - ақшалай мұра
денежное обеспечение - ақшамен қамсыздандыру, 
ақшаның қамтамасыз етілуі

денежное обращение - ақша айналысы 
денежное обязательство - ақша міндеттемесі
денежное покрытие - ақшалай өтем
денежное поручение авиапочтой - авиапоштамен 
жөнелтілген ақша тапсырмасы

денежное пособие - ақшалай жəрдемақы

денежное правило - ақша ережесі
денежное предложение - ақша ұсынысы
денежное равновесие - ақша тепе-теңдігі
денежное содержание - ақшалай үлес, ақшалай қаражат
денежное сокровище - ақшалай қазына
денежное требование - ақшалай талап
денежно-кредитная организация - ақша-несие ұйымы
денежно-кредитная политика - ақша-кредит саясаты
денежно-кредитное регулирование - ақша-несиелік 
реттеу

денежно-кредитные активы - ақша-кредит активтері
денежно-кредитные кризисы - ақша-кредит 
дағдарыстары

денежно-кредитный - ақша-кредит(тік)
денежно-кредитный кризис - ақша-несие дағдарысы
денежно-кредитный механизм - ақша-кредит тетігі
денежно-налоговая система - ақша-салық жүйесі
денежные авансы - ақшалай алғытөлем
денежные авуары - ақша авуарлары
денежные активы - ақшалай активтер 
денежные взносы - ақшалай жарналар
денежные взыскания - ақша өндіріп алу
денежные документы - ақша құжаттары
денежные доходы - ақшалай кіріс
денежные доходы населения - халықтың ақшалай 
табысы

денежные затраты - ақша шығыны, ақшалай шығын
денежные затруднения - ақша қиындығы
денежные знаки - ақша белгілері 
денежные знаки мелкого достоинства - ұсақ 
құндылықтағы ақша белгілері

денежные круги - ақшалы топтар
денежные ликвидные активы - ақшалай өтімді 
активтер

де нежные накопления - ақша қорланымы
денежные налоги - ақшалай салық 
денежные обстоятельства - ақша жағдайы
денежные обязательства - ақшалай міндеттемелер, 
ақша міндеттемелері

денежные расходы - ақшалай шығын, ақшалай шығыс
денежные расходы населения - халықтың ақшалай 
шығысы

денежные ресурсы - ақша ресурстары
денежные рынки - ақша нарығы
денежные сбережения - ақшалай жинақ, жинақ ақша
денежные средства - ақшалай қаражат 
денежные средства бюджета - бюджеттің ақшалай 
қаражаты

денежные средства бюджетных учреждений - 
бюджеттік мекемелердің ақшалай қаражаты

денежные средства в национальной валюте - ұлттық 
валюта түріндегі ақшалай қаражат

денежные средства в процессе инкассирования - 
инкассолау үдерісіндегі ақшалай қаражат

денежные средства в пути - жолда келе жатқан ақшалай 
қаражат

денежные суммы - ақшалай сома
денежные суррогаты - ақша суррогаты, жасанды ақша 
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денежные фонды - ақшалай қорлар, ақша қорлары 
денежные хранилища - ақша қоймалары
денежный ceктop - ақша секторы 
денежный аванс - ақшалай аванс (алғытөлем)
денежный агрегат - ақша агрегаты
денежный аккредитив - ақшалай аккредитив 
денежный актив - ақша активі
денежный базис - ақша базисі
денежный безналичный перевод - қолма-қол ақшасыз 
есеп айырысатын ақша аударымы

денежный билет - ақша билеті
денежный блок - ақша одағы
денежный брокер - ақша брокері
денежный взнос - ақшалай жарна
денежный вклад - ақшалай салым
денежный дар - ақшалай сый-сияпат
денежный дефицит - ақша тапшылығы
денежный дивиденд - ақшалай дивиденд
денежный документ, находящийся в учреждениях 
почтово-чековых операций - пошта-чек 
операциялары мекемелеріндегі ақша құжаты

денежный долг - ақшалай борыш
денежный доход - ақшалай табыс
денежный доход населения - халықтың ақшалай табысы
денежный доход семьи - отбасының ақшалай табысы
денежный заем - ақшалай қарыз
денежный залог - ақшалай кепіл 
денежный запас - ақша қоры 
денежный знак - ақша белгісі
денежный интерес - ақшалай мүдде
денежный капитал - ақша капиталы
денежный кредит - ақшалай несие, ақша несиесі
денежный кризис - ақша дағдарысы
денежный маклер - ақша маклері 
денежный масштаб - ақша ауқымы
денежный материал - ақша материалы
денежный менеджмент - ақша менеджменті
денежный металл - ақша металы 
денежный механизм - ақша тетігі 
денежный мультипликатор - ақша мультипликаторы
денежный начет - ақша ұстап қалу, мойынға ақша 
мінгізу 

денежный обмен - ақша айырбасы
денежный оборот - ақша айналысы
денежный ордер - ақша ордері 
денежный перевод - ақша аударымы ақша аудармасы, 
ақшалай аударма, ақша аудару

денежный перевод, утративший силу за давностью 
- мерзімі ескіруі себепті күшін жоғалтқан ақша 
аударымы

денежный платеж - ақша төлемі
денежный показатель - ақша көрсеткіші, ақшалай 
көрсеткіш

денежный поток - ақша ағыны
денежный поток наличных - қолма-қол ақша ағыны
денежный пул - ақша пулы (банк консорциумы)
денежный реестр - ақшалай тізілім
денежный резерв - ақша сақтық қоры, сақтық ақша

денежный рынок - ақша нарығы
денежный сбор - ақша алымы, ақшалай алым
денежный сектор - ақша секторы
денежный сектор экономики - экономиканың ақша 
секторы

денежный сертификат - ақша сертификаты
денежный стимул - ақша ынталандырмасы
денежный субститут - ақша субституты
денежный счет в банке - банктегі ақша шоты 
денежный товар - ақшалай тауар, ақша тауары
денежный трансфер - ақша трансфері 
денежный трансферт - ақша трансферті 
денежный ущерб - ақшалай зиян
денежный фактор - ақша факторы
денежный фетишизм - ақша фетишизмі, ақшаға 
табынушылық, ақшаны əспеттеушілік 

денежный фонд - ақша қоры
денежный центр - ақша орталығы
денежный чек - ақшалай чек, ақша чегі 
денежный штраф - ақшалай айыппұл
денежный эквивалент - ақша баламы, ақшалай балам
денежный ящик - ақша жəшігі
денежный ящик кассы - кассаның ақша жəшігі
деноминационная стоимость - деноминациялық 

(атаулы) құн 
деноминация - деноминация, ірілендіру 
деноминация акций - акцияларды ірілендіру
деноминация денег - ақшаны ірілендіру
деноминация национальной валюты - ұлттық 
валютаны ірілендіру

денонсирование - бастапқы күшін жою
денонсировать договор - шарттың күшін жою
денситометр - денситометр
день банковский - банк күні 
день биржевой - биржа күні
день взаимных расчетов - өзара есеп айырысу күні
день выдачи зарплаты - жалақы беру күні
день выписки - жаздырып алу күні
день выпуска - шығару күні, шығарылым күні
день выходной - демалыс күн
день истечения срока платежа - төлем мерзімінің өткен 
күні

день назначенный - белгіленген күн
день наступления срока платежа - төлем мерзімінің 
басталған күні

день нерабочий - жұмыс істемейтін күн
день объявления дивиденда - дивиденд жарияланған 
күн

день операционный - операциялар жүргізілетін күн, 
операциялық күн

день открытия - ашылу күні
день отсрочки - кейінге қалдыру күні
день отсрочки сделки - мəміленің мерзімі ұзартылған 
күн

день оформительский - рəсімдеу күні 
день оценки - бағалау күні
день переноса - ауыстыру күні
день платежа - төлем күні
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день подачи отправлений - жөнелтімдерді беру күні
день подписки - жазылыс күні
день полный - толық күн
день праздничный - мерекелік күн
день приемный - қабылдау күні
день рабочий - жұмыс күні
день расчета (расчетный) - есеп айырысу күні
день регистрации - тіркеу күні
день репорта - репорт күні
день уведомления - хабарлау күні, хабарлама күні
день, на который составляется баланс - теңгерім 
жасалатын күн

деньги - ақша
деньги “грязные” - “арам” ақша
деньги “дешевые” - “арзан” ақша 
деньги “длинные” - “ұзын” ақша 
деньги “дорогие” - “қымбат” ақша 
деньги “короткие” - “қысқа” ақша (қысқа мерзімді 
несие)

деньги “легкие” - “жеңіл” ақша 
деньги безналичные - қолда жоқ ақша 
деньги безналичных расчетов - қолма-қол ақшасыз 
есеп айырысу ақшасы

деньги бумажные - қағаз ақша 
деньги бухгалтерские - бухгалтерлік ақша 
деньги бюджетные - бюджет ақшасы
деньги в банке - банктегі ақша 
деньги в кассе - кассадағы ақша
деньги в обращении - айналыстағы ақша
деньги в пути - жолда келе жатқан ақша
деньги в хранилище - сақтау орнындағы ақша
деньги горячие - қапыл ақша 
деньги, даваемые взаймы - қарызға берілетін ақша
деньги, данные взаймы на срок - белгілі мерзімге 
қарызға берілген ақша

деньги декретные - декреттік ақша
деньги депозитные - депозиттік ақша 
деньги, депонированные в банке - банкте 
депозиттелген ақша

деньги для определенных целей - белгілі мақсатқа 
арналған ақша 

деньги до востребования - талап етілмелі ақша 
деньги договорные - келісілген ақша, шарттық ақша
деньги, доставшиеся нечестным путем - арам жолмен 
табылған ақша

деньги жертвенные - садақа ақша, қайыр ақша, 
қайырмалдық ақша

деньги живые - қолдағы нақты ақша
деньги залежалые - сүр ақша, жатып қалған ақша
деньги заработанные - еңбекпен табылған ақша
деньги казначейские - қазынашылық ақшасы
деньги карманные - қалтапұл 
деньги квартирные - пəтер ақшасы
деньги кредитные - несие ақша, кредиттік ақша
деньги лишние - артық ақша
деньги мировые - дүниежүзілік ақша, əлемдік ақша
деньги на банковском депозите - банк депозитіндегі 
ақша

деньги на депозите - депозиттегі ақша
деньги на мелкие расходы - ұсақ-түйек шығынға 
жұмсалатын ақша

деньги на срок - мерзімдік ақша
деньги на текущем счете - ағымдағы шоттағы ақша
деньги на черный день - қиын-қыстау күнге арналған 
ақша

деньги наличные - қолма-қол ақша, қолда бар ақша
деньги неизрасходованные - жұмсалмаған ақша 
деньги неиспользуемые - пайдаланылмайтын ақша
деньги нейтральные - бейтарап ақша
деньги неразменные - ұсақталмайтын ақша
деньги обеспеченные - қамсыздандырылған ақша
деньги, обеспеченные золотом - алтынмен қамтамасыз 
етілген ақша

деньги обесценивающиеся - құнсызданатын ақша
деньги обесценившиеся - құнсызданған ақша
деньги обращающиеся - айналыстағы ақша
деньги оставшиеся - қалдық ақша
деньги, отложенные на черный день - қиын-қыстау 
күнге арнап сақталған ақша

деньги отмытые - жылыстаған ақша
деньги пластиковые - пластик ақша
деньги поддельные - қолдан жасалған ақша, жалған 
ақша

деньги, полученные взаймы - қарызға алынған ақша
деньги, полученные незаконно - заңсыз алынған ақша
деньги поступающие в кассу - кассаға түсетін ақша
деньги процентные - пайыздық ақша
деньги разменные - ұсақ ақша
деньги с высокой покупательной способностью - 
сатып алу қабілеті жоғары ақша

деньги с низкой покупательной способностью - сатып 
алу қабілеті төмен ақша

деньги с принудительным курсом - бағамы мəжбүрлі 
ақша

деньги сакральные - мінəжат ақша
деньги свободные - бос ақша
деньги серебряные - күміс ақша 
деньги удержанные - ұстап қалынған ақша
деньги электронные - электронды ақша
депансировать - жұмсау, төлеу
депансы - шығын, шығыс
департамент - департамент
департамент миграции - көші-қон департаменті
депеша - жеделхат, жедел нұсқау, жедел хабар, жедел 
хабарлама, жеделақпар

депеша s.a.l. - s.a.l. жеделхат
депеша, подвергающаяся аварии - апатқа ұшырайтын 
жеделхат

депеши с порожними мешками - бос қаптар 
көрсетілген жеделхаттар

депеши, с почтой в большом количестве - поштамен 
көп көлемде жіберілетін жеделхаттар

депеша с почтой, пересылаемой в большом 
количестве - көп көлемде жөнелтілетін поштамен 
жіберілетін жеделхат

депо - депо, қойма, сақтаулы қор
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депо вагонное - вагон депосы
депо вагоноремонтное - вагон жөндеу депосы
депо премий - сыйлықақы қоры
депо счет - депо шот
депо счет договора - шарт депо шоты
депозит - депозит, салым
депозит бессрочный - мерзімсіз депозит
депозит в иностранной валюте - шетелдік валюта 
түріндегі депозит

депозит в погашение требования - талапты өтеуге 
арналған депозит

депозит в почтово-сберегательной системе - пошта-
жинақ ақша жүйесіндегі депозит

депозит возвратный - қайтарылмалы депозит
депозит гарантийный - кепілдікті депозит
депозит денежный - ақшалай депозит 
депозит до востребования - талап етілмелі депозит, 
ізденді депозит

депозит доверительный - сенімгерлік депозиті
депозит договорный - шарт депозиті
депозит должника - борышкер депозиті
депозит долларовый - долларлық депозит
депозит залоговый - кепілді депозит
депозит кредитора - несиегер депозиті
депозит на ответственном хранении - 
жауапкершілікпен сақтаудағы депозит 

депозит, находящийся в управлении по доверенности 
- сенімхат бойынша басқарудағы депозит

депозит, не приносящий процента - пайыз əкелмейтін 
депозит

депозит неиспользуемый - пайдаланылмайтын депозит 
депозит переводимый - аударымды депозит, 
аударылатын депозит

депозит, по которому начисляются проценты - пайыз 
есептелетін депозит

депозит, погашаемый по требованию - талап ету 
бойынша өтелетін депозит

депозит покупателей - сатып алушылардың депозиті
депозит, полученный по почте - пошта арқылы алынған 
депозит

депозит резервный - сақтық қор депозиті, резерв 
депозиті 

депозит с налоговыми льготами - салық жеңілдіктері 
бар депозит

депозит с переменной процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі ауыспалы депозит

депозит с плавающей ставкой процента - пайыз 
мөлшерлемесі құбылмалы депозит

депозит с фиксированным сроком - мерзімі 
тиянақталған депозит

депозит сберегательный - жинақ ақша депозиті
депозит специальный - арнаулы депозит 
депозит срочный - мерзімдік депозит 
депозит физического лица - жеке тұлғаның депозиті
депозит частного лица - жекеше тұлғаның депозиті
депозитарий - депозитарий
депозитарий уполномоченный - уəкілетті    
депозитарий 

депозитарная деятельность - депозитарлық қызмет, 
депозитарийлік қызмет

депозитарная операция - депозитарлық операция
депозитарная расписка - депозитарлық қолхат, 
депозитарийлік қолхат

депозитарная система - депозитарийлік жүйе
депозитарное соглашение - депозитарлық келісім
депозитарный договор - депозитарлық шарт
депозитная валюта - депозиттік валюта 
депозитная касса - депозиттік касса 
депозитная книжка - депозиттік кітапша
депозитная премия - депозиттік сыйлықақы
депозитная процентная ставка - депозиттік пайыздық 
мөлшерлеме 

депозитная расписка - депозиттік қолхат
депозитная сделка - депозиттік мəміле
депозитная экспансия - депозиттік экспансия 
депозитное свидетельство - депозиттік куəлік
депозитное учреждение - депозиттік мекеме
депозитно-имущественные счета - депозиттік-мүліктік 
шоттар

депозитные валютные операции - депозиттік 
валюталық операциялар

депозитные вклады на учетном рынке - есеп 
нарығындағы депозиттік салым

депозитные деньги - депозиттік ақша
депозитные институты - депозиттік институттар
депозитные операции - депозиттік операциялар
депозитные ресурсы - депозиттік ресурстар
депозитные средства - депозиттік қаражат
депозитный анализ - депозиттік талдау
депозитный банк - депозиттік банк
депозитный банковский счет - депозиттелген банк 
шоты

депозитный бланк - депозиттік бланк
депозитный варрант - депозиттік варрант
депозитный договор - депозиттік шарт
депозитный индоссамент - депозиттік индоссамент
депозитный институт - депозиттік институт
депозитный сертификат - депозиттік сертификат
депозитный счет - депозиттік шот
депозитный счет в банке - банктегі депозиттік шот
депонент - депонент, депозит салушы
депонирование - депозиттеу, депозитке салу, сақтауға 
беру, аманаттау

депонирование акций - акцияларды депозиттеу
депонирование денежной суммы - ақшалай соманы 
депозиттеу

депонирование документов - құжаттарды депозиттеу, 
құжаттарды сақтауға беру

депонирование ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
депозиттеу (депозитке салу)

депонированная сумма - депозиттелген сома
депонированные денежные средства - депозиттелген 
ақшалай қаражат

депонированные деньги - депозиттелген ақша
депонированные ценные бумаги - депозиттелген 
бағалы қағаздар
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депонированный - депозиттелген
депонированный аккредитив - депозиттелген 
аккредитив

депонированный вексель - депозиттелген вексель
депонировать - депозиттеу, сақтауға беру; жарна, салым 
салу

депонировать денежные средства в банке - банктегі 
ақшалай қаражатты депозиттеу

депонировать деньги в банке - банктегі ақшаны 
депозиттеу

депорт - депорт
депортная сделка - депорттық мəміле
депрессия - депрессия, кері кету, тоқырау
депутат - депутат 
депутатский запрос - депутаттық сауал, депутаттық 
сұрау салу

депутатский мандат - депутаттық мандат
депутатский совет - депутаттық кеңес
дерегулирование - қайта реттеу
дерегулирование цен - бағаны қайта реттеу 
дерегуляризация - қайта жүйелеу 
дерегуляция - қайта реттеу
держава - держава, ірі мемлекет
держатель - ие, иеленуші, ұстаушы 
держатель аккредитива - аккредитивтің иесі
держатель активов - активтердің иесі
держатель акции - акцияны ұстаушы, акция иесі
держатель банковской карточки - банк карточкасының 
ұстаушысы

держатель владелец кредитной карточки - несие 
карточкасының ұстаушысы

держатель денежных средств - ақшалай қаражаттың 
иесі

держатель добросовестный - адал ниетті иегер, адал 
иегер

держатель документов - құжаттардың иесі
держатель заклада на недвижимость - жылжымайтын 
мүлік кепілінің иесі

держатель закладной на недвижимость - 
жылжымайтын мүлік кепілхатын ұстаушы

держатель залога - кепілзат ұстаушы
держатель контрольного пакета акций - акциялардың 
бақылау пакетін ұстаушы

держатель крупного пакета акций - акциялардың ірі 
пакетін ұстаушы

держатель лицензии - лицензия иесі
держатель недобросовестный - арам пиғылды иегер, 
алақол иегер

держатель номинальный - атаулы ұстаушы 
держатель облигаций - облигацияларды ұстаушы
держатель опциона - опцион ұстаушы, опцион иесі
держатель привилегированной акции - 
артықшылықты акцияның иесі

держатель реестра (регистратор) - тізілім ұстаушы 
(тіркеуші) тізілімнің иесі, тізілімді ұстаушы 

держатель ссуды - несие ұстаушы
держатель траста - сенім қорын ұстаушы
держатель тратты - тратта иесі 

держатель финансового инструмента - қаржы құралын 
ұстаушы

держатель ценных бумаг - бағалы қағаздарды ұстаушы
держатель чека - чек ұстаушы
дерзание - ұмтылыс, құлшыныс
деривативы - дериватив
десант - десант
десерт - десерт
дестабилизация - тұрақсыздану
дестабилизация экономики - экономиканың 
тұрақсыздануы

дестабилизирование экономики - экономиканың 
шырқын бұзу, экономиканы тұрақсыздандыру 

деструктивная позиция - құрылымсыз жайғасым, 
сыңаржақ ұстаным

десятичная метрическая система - ондық метрикалық 
жүйе

детаксация - детаксация, кері таксалау
детализация - тəптіштеу, нақтылау
детализировать - нақтылау, тəптіштеу
детальная сортировка - егжей-тегжейлі сұрыптау, 
мұқият сұрыптау

детальная сортировка доставляемой почты - 
жеткізілетін поштаны мұқият сұрыптау

детальный - егжей-тегжейлі
детальный аудит - егжей-тегжейлі аудит
детектив - детектив
детерминизм - детерминизм
детонатор - детонатор
детский сад - балабақша
де-факто - іс жүзінде
дефект - ақау 
дефект документа - құжат ақауы
дефектная ведомость - ақаулы тізімдеме 
дефектная почта - ақаулы пошта
дефектное отправление - ақаулы жөнелтім
дефектоскоп - ақаутапқыш
дефекты печатания - басылудың ақаулары
дефекты печатания почтовых марок - пошта 
маркалары басылуының ақаулары

дефиниция - дефиниция, түсіндірме (анықтау, түсіндіру, 
байымдау)

дефис - сызықша
дефицит - зəрулік, тапшылығы, қатшылық 
дефицит баланса - теңгерім тапшылығы
дефицит бюджета (бюджетный) - бюджет тапшылығы 

(мемлекет шығысының кірістен асып түсуі)
дефицит валютный - валюталық тапшылық
дефицит государственного бюджета - мемлекеттік 
бюджеттің тапшылығы

дефицит государственного сектора экономики - 
экономиканың мемлекеттік секторының тапшылығы

дефицит государственных финансов - мемлекеттік 
қаржы тапшылығы

дефицит денежный - ақшаның тапшылығы
дефицит долларовый - доллардың тапшылығы 
дефицит дохода - кіріс тапшылығы
дефицит капитала - капиталдың тапшылығы 
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дефицит капиталовложений - күрделі жұмсалымның 
тапшылығы

дефицит кассовой наличности - кассадағы қолма-қол 
ақшаның тапшылығы

дефицит кассовый - кассадағы тапшылық
дефицит наличности - қолма-қол ақша тапшылығы
дефицит оборотных средств - айналым қаражатыының 
тапшылығы

дефицит острый - зəру тапшылық
дефицит платежного баланса - төлем теңгерімінің 
тапшылығы

дефицит республиканского бюджета - республикалық 
бюджеттің тапшылығы

дефицит текущего счета - ағымдағы шот тапшылығы
дефицит текущий - ағымдағы тапшылық
дефицит текущих расходов - ағымдағы шығыстың 
тапшылығы

дефицит фактический - нақты тапшылық
дефицитность - тапшылық 
дефицитность бюджета - бюджеттің тапшылығы
дефицитность ресурсов - ресурстардың тапшылығы
дефлирование / дефлятирование - дефляторлау, 
құнсыздану

дефлирование долга - борыштың құнсыздануы
дефлятор - дефлятор 
дефляционная политика - дефляциялық саясат, 
құнсыздандыру саясаты

дефляция - дефляция 
дефолт - дефолт
деформация - деформация
децентрализация - орталықсыздану, 
орталықсыздандыру, орталықтан айыру

децентрализация бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есепті орталықтан алу

децентрализация учета - есептің жекелей жүргізілуі
децентрализация экономики - экономиканы 
орталықсыздандыру

децентрализованная рыночная экономика - 
орталықсыздандырылған нарықтық экономика

децентрализованное взимание - жекелей өндіріп алу
децентрализованные зачеты - жекелей есепке алу 
децентрализованные источники - 
орталықтандырылмаған қаржы көздері

децентрализованные расчеты - жекелей есеп айырысу
децентрализованные расчеты по платежам в бюджет 

- пайдадан бюджетке төлем бойынша жекелей есеп 
айырысу

децентрализованный учет - жекелей есеп, 
орталықтандырылмаған есеп

дешевение - арзандау, бағасы түсу
дешевизна - арзаншылық
дешевизна денег - ақшаның арзандығы
дешифровка - құпиясыздау
де-юре - заң жүзінде, ресми
деяние - іс-əрекет
деятель - қайраткер
деятель государственный - мемлекеттік қайраткер
деятель руководящий - басшы қайраткер

деятельность - қызмет
деятельность агента - агент қызметі
деятельность активная - белсенді қызмет
деятельность аудиторская - аудиторлық қызмет
деятельность банковская - банк қызметі
деятельность брокерская - делдалдық қызмет
деятельность венчурная - венчурлық қызмет
деятельность депозитарная - депозитарийлік қызмет
деятельность дилерская - дилерлік қызмет
деятельность инвестиционная - инвестициялық қызмет
деятельность инвестиционных фондов - 
инвестициялық қорлар қызметі

деятельность инновационная - инновациялық қызмет
деятельность интеграционная - интеграциялық қызмет
деятельность информационная - ақпараттық қызмет
деятельность консультационная - кеңес беру қызметі, 
кеңесшілік қызмет

деятельность маркетинговой службы - маркетинг 
қызметінің іс-əрекеті

деятельность мошенническая - алаяқтық əрекет
деятельность научно-информационная - ғылыми-
ақпараттық қызмет

деятельность по управлению ценными бумагами - 
құнды қағаздарды басқару жөніндегі қызмет

деятельность посредническая - делдалдық қызмет
деятельность пропагандистская - насихат қызметі
деятельность рекламная - жарнама қызметі
деятельность рискованная - тəуекелшіл қызмет
деятельность текущая - ағымдағы қызмет
деятельность управленческая - басқарушылық қызмет
деятельность финансовая - қаржы қызметі
деятельность фьючерсная - фьючерстік қызмет
деятельность экономическая - экономикалық қызмет
деятельность эксклюзивная - айрықша қызмет
деятельность эмиссионная - эмиссиялық қызмет
джеккет - джеккет 
диагностика - диагностика 
диагностика экономическая - экономикалық 
диагностика

диагностика экономической системы - экономикалық 
жүйе диагностикасы

диаграмма - диаграмма
диаграмма балансовая - теңгерімдік диаграмма
диаграмма функциональная - атқарымдық диаграмма
диазография - диазография
диазосоединение - диазоқосылыс
диазотипия - диазотипия
диалект - диалект (жергілікті тіл)
диалектика - диалектика
диалог - диалог, үнқатысу
диапазон - диапазон, ауқым, өріс, ая
диапозитив - диапозитив
диаскоп - диаскоп
диаспора - диаспора
диафильм - диафильм
диверсификатор - əртараптандырушы, саралаушы 
диверсификация - əртараптандыру 
диверсификация активов - активтерді əртараптандыру
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диверсификация валюты - валютаны əртараптандыру
диверсификация вкладов - салым ақшаны 
əртараптандыру

диверсификация вложений - салымды əртараптандыру
диверсификация инвестиций - инвестицияларды 
əртараптандыру

диверсификация капитала - капиталды 
əртараптандыру

диверсификация кредитов - несиені əртараптандыру
диверсификация ликвидности - өтімділікті 
əртараптандыру

диверсификация ликвидных активов - өтімді 
активтерді əртараптандыру 

диверсификация облигационного портфеля 
инвестора - инвестордың облигациялық қоржынын 
əртараптандыру

диверсификация обязательств - міндеттемелерді 
əртараптандыру

диверсификация пассивов - пассивтерді 
əртараптандыру

диверсификация пенсионных активов - зейнетақы 
активтерін əртараптандыру

диверсификация портфеля - қоржынды 
əртараптандыру

диверсификация экономики - экономиканы 
əртараптандыру

диверсификация экономическая - экономикалық 
əртараптандыру

диверсификация экономической деятельности - 
экономикалық қызметті əртараптандыру

диверсифицировать - əртараптандыру
диверсифицируемый риск - əртараптандырылатын 
тəуекелдік

диверсия - диверсия
диверсия идеологическая - идеологиялық диверсия
дивиденд - дивиденд, үлесақы, үлеспайда
дивиденд наличный - қолма-қол дивиденд, қолдағы 
дивиденд

дивиденд невостребованный - талап етілмеген 
дивиденд, ізделмеген дивиденд, іздеусіз дивиденд

дивиденд невыплаченный - төленбеген дивиденд
дивиденд незаконный - заңсыз дивиденд
дивиденд, определенный уставом - жарғымен 
айқындалған дивиденд

дивиденд опционный - опциондық дивиденд 
дивиденд относительный - салыстырмалы дивиденд
дивиденд отсроченное - кейінге қалдырылған дивиденд
дивиденд по акциям - акциялар бойынша дивиденд
дивиденд чистый - таза дивиденд 
дивидендная перепись - дивиденд санағы, дивидендтік 
санақ 

дивидендная политика - дивидендтік саясат
дивидендное обеспечение - дивидендтік қамтамасыз ету
дивидендное покрытие - дивидендтік өтем
дивидендные требования - дивидендтік талаптар
дивидендный выход - дивидендтік түсім
дивидендный доход - дивидендтік табыс
дивидендный купон - дивидендтік купон

дивидендный чек - дивидендтік чек
дизажио денежное - ақшалай ауытқыма
дизайн - дизайн, əрленім 
дизайн открыток - ашық хаттың дизайны 
дизайнер - суретші-əрлеуші
диктат - диктат
диктатор - диктатор
диктаторство  - диктаторлық, үстемшілдік 
диктатура - диктатура
диктовать свои условия - өз шарттарын күшпен таңу
диктовка цены - баға мөлшерін өктемдікпен таңу
диктор - диктор
диктофон - диктофон 
дилемма - дилемма 
дилер - дилер, делдал
дилерская деятельность - дилерлік қызмет 
дилерская заявка - дилерлік өтінім
дилерская скидка - дилердің шегерімі, дилерлік 
шегерім

дилерская скидка с цены - дилердің бағадан шегеруі
дилерская фирма - дилерлік фирма
дилерский кредит - дилерлік несие
дилетант - дилетант, дəлдүріш, дүмше
дилетантство - дилетанттық, дəлдүріштік
дилинг - дилинг 
дилинг банковский - банк дилингі
дилюция - дилюция 
дилюция капитала - капитал дилюциясы, капиталдың 
көбеюі 

дилюция прибыли - пайда дилюциясы, пайданың өсуі
динамика - серпін 
динамика доходности - табыстылық серпіні
динамика доходов - табыс серпіні, кіріс серпіні
динамика издержек - шығын серпіні
динамика цен - баға серпіні
динамика экономическая - экономикалық серпін
динамика экономических показателей - экономикалық 
көрсеткіштер серпіні 

динамика экономической системы - экономикалық 
жүйе серпіні 

динамит - динамит
династия - əулет
диплом - диплом (білімі туралы куəлік) 
дипломат - дипломат, мəмілегер
дипломатика - дипломатика
дипломатическая вализа - дипломатиялық сағдиян
дипломатическая почта - дипломатиялық пошта
дипломатический - дипломатиялық
дипломатический курьер - дипломатиялық курьер, 
дипломатиялық шабарман

директ мейл - директ мейл
директива - директива, басшылық нұсқау, бағыттама 
директивная программа кредитования - директивалық 
несиелендіру бағдарламасы

директивное письмо - директивалық хат
директивное указание - директивалық нұсқау
директор - директор
директор исполнительный - атқарушы директор
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директор по маркетингу - маркетинг жөніндегі 
директор

директор по рекламе - жарнама жөніндегі директор
директор программы - бағдарлама директоры
директор проекта - жоба директоры
директор финансовый - қаржылық директор
директор-администратор - əкімгер-директор
директор-акционер - акционер-директор
директорат - директорат, директорлар алқасы
директор-исполнитель - атқарушы-директор
директор-распорядитель - өкімгер-директор
дирекция - дирекция
дирижизм - дирижизм
дисажио - дисажио
дисбаланс - теңгерімсіздік, үйлесімсіздік
дисгармония - үйлесімсіздік
дисинфляция - дисинфляция
диск - диск 
диск гибкий - иілгіш диск
диск магнитный - магнитті диск
диск оптический - оптикалық диск
дискаунт - дискаунт 
дискаунтер - дискаунтер
дисквалификация - біліктілігін жоғалту
дискета - дискета
дисковый транспортер - дискілі транспортер
дисконт - дисконт, шегеріс
дисконтер - дисконтшы, есепші
дисконтирование - дисконттау, есептеу 
дисконтирование аккредитивов - аккредитивтерді 
дисконттау

дисконтирование векселей - вексельдерді дисконттау 
(вексельдерді есептеу)

дисконтирование затрат - шығынды дисконттау
дисконтирование платежных требований - төлем 
талаптарын дисконттау

дисконтирование счетов-фактур - шот-фактураларды 
дисконттау

дисконтирование тратты - траттаны дисконттау
дисконтирование фактуры - фактураны дисконттау
дисконтирование чеков - чектерді дисконттау
дисконтированная ссуда - дисконтталған несие
дисконтированная стоимость - дисконтталған құн
дисконтированный поток денежных средств - ақшалай 
қаражаттың дисконтталған ағыны

дисконтированный чек - дисконтталған чек
дисконтировать - дисконттау
дисконтная валютная политика - дисконттық 
валюталық саясат

дисконтная доходность - дисконтты табыстылық
дисконтная карточка - дисконттық карточка, есептік 
карточка 

дисконтная корпорация - дисконтты корпорация
дисконтная кредитная карточка - дисконттық несие 
карточкасы 

дисконтная облигация - дисконттық облигация, есептік 
облигация 

дисконтная политика - дисконттық саясат 

дисконтная ставка - дисконттық мөлшерлеме, есептік 
мөлшерлеме 

дисконтная учетная политика - дисконттық есеп 
саясаты

дисконтная учетная ставка - дисконттық есептік 
мөлшерлеме

дисконтное долговое обязательство - дисконттық 
борыш міндеттемесі, дисконттық борышқорлық 
міндеттеме

дисконтные обязательства - дисконттық міндеттемелер
дисконтные ценные бумаги - дисконттық бағалы 
қағаздар

дисконтный брокер - дисконттық делдал 
дисконтный депозитный сертификат - дисконттық 
депозиттік сертификат

дисконтный кредит - дисконтты кредит
дисконтный рынок - дисконтты нарық
дисконтный счет - дисконттық шот
дискредитация - беделін түсіру
дискреционная денежно-кредитная политика - 
дискрециялық ақша-несие саясаты 

дискреционные сбережения - дискрециялық жинақ 
ақша 

дискреционный заказ - дискрециялық тапсырыс
дискреционный ордер - дискрециялық ордер
дискреционный счет - дискрециялық шот
дискреционный траст - дискрециялық сенімгерлік
дискриминационное ценообразование - кемсітушілік 
баға белгілеу

дискриминация - кемсітушілік
дискриминация кредитная - кредит берудегі 
кемсітушілік

дискриминация налоговая - салықтық кемсітушілік
дискриминация претендента на получение кредита - 
кредит алуға үміткерді кемсітушілік

дискриминация ценовая - бағадағы кемсітушілік
дискриминация экономическая - экономикалық 
кемсітушілік

дискуссия - пікірсайыс
дислокация - дислокация, қоныс аудару
диспенсер - диспенсер (қолма-қол ақша беруге арналған 
автомат)

дисперсия - дисперсия, сейілме, шашыратылма
диспетчер - диспетчер
диспетчер участка - телім диспетчері
диспетчеризация - диспетчерлеу
дисплей - дисплей
диспонент - диспонент
диспонирование - диспоненттеу 
диспонировать - диспоненттеу 
диспропорции в экономике - экономикадағы 
сəйкессіздіктер 

диспропорция - сəйкеспеушілік, үйлеспеушілік, 
сəйкессіздік

диспут - ойталас, пікірталас
диссертант - диссертант 
диссертация - диссертация
дист - дист 
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дистанция - арақашықтық
дисторсия - дисторсия
дистрибуция - дистрибуция
дистрибютор - дистрибьютор
дисциплина - тəртіп; пəн
дисциплина бюджетная - бюджет тəртібі
дисциплина государственная - мемлекеттік тəртіп
дисциплина договорная - шарт тəртібі
дисциплина исполнительская - атқарушылық тəртіп
дисциплина кассовая - касса тəртібі
дисциплина кредитная - несие тəртібі 
дисциплина плановая - жоспар тəртібі
дисциплина платежная - төлем тəртібі
дисциплина расчетная - есеп айырысу тəртібі 
дисциплина трудовая - еңбек тəртібі
дисциплина финансовая - қаржы тəртібі
дисциплина эмиссионная - эмиссиялық тəртіп
дисциплинарное взыскание - тəртіптік жаза
дисциплинарное наказание - тəртіптік жаза
дисциплины исторические - тарихи пəндер
дисчардж - дисчардж
дифференциал - дифференциал, шегерме ақы 
дифференциация - саралау, сараланым
дифференциация цен - бағаны саралау
дифференцирование цен - бағаны саралау 
дифференцированная ставка - сараланған мөлшерлеме
дифференцированные валютные коэффициенты 

(ДВК) - сараланған валюталық коэффициенттер
дифференцированные расходы - сараланған шығыс
дифференцированный тариф - сараланған тариф
дифференцировать - саралап жіктеу
диффузный - аралас, шашыраңқы
длинная валютная позиция - ұзақ валюталық 
жайғасым

длительная инфляция - ұзақ инфляция
длительность - ұзақтық
для вашего сведения - сіздің қаперіңізге 
для вашей информации” - “сіздің ақпаратыңыз үшін” 
для дальнейшего применения - одан əрі қолдану үшін
“для дальнейшего согласования” - “одан əрі келісу 
үшін”

для ежедневного применения - күнделікті қолдану 
үшін

для заметок - қысқаша жазбалар үшін 
для исполнения - орындау үшін, атқару үшін
для личного пользования - жеке пайдалануға арналған
для общего пользования - ортақ пайдалануға арналған
для общественного пользования - қоғамдық 
пайдалануға арналған

для передачи … - … табыстау үшін
для получения небольшой, но быстро реализуемой 
прибыли - аздаған, бірақ тез іске асырылатын пайда 
алу үшін

для служебного пользования - қызмет бабында 
пайдалануға арналған

для служебного пользования - қызмет бабында 
пайдалану үшін

дневная выручка - күндізгі ақшалай түсім

дневная сделка - күндізгі мəміле 
дневник - күнделік
дневной заем - күндізгі қарыз, күндік қарыз
дневной заказ - күндізгі тапсырыс, күндік тапсырыс
дневной лимит - күндізгі лимит
дневной овердрафт - күндізгі овердрафт
дневной ордер - күндізгі ордер
дневной размах цен - бағаның күндізгі ауқымы
дневные деньги - күндік ақша 
дневные отчеты - күндізгі есептеме (есеп беру)
дни грационные - жеңілдікті күндер, ұзартылған күндер
дни ликвидационные - таратылу күндері, тарату 
күндері, жою күндері 

дни льготные - жеңілдікті күндер
дни полные - толық күндер
дни последовательные - тізбекті күндер 
дни рабочие - жұмыс күндері
дни расчетные - есеп айырысу күндері
дни текущие - ағымдағы күндер
“дно” - “түп” 
дно “золотое” - “алтын” түп 
“дно каменное” - “тас түп” 
до востребования - талап етілмелі, ізденді
“до даты” - “күнге дейін”
до истечения срока действия - қолданылу мерзімі 
өткенге дейін

до настоящего времени - қазіргі уақытқа дейін 
до наступления срока - мерзімі басталғанға дейін
до отказа - шегіне жеткенше
до срока платежа - төлем мерзіміне дейін
добавить - қосу
добавленная стоимость - қосылған құн
добавленный процент - қосылған пайыз
добавочная плата - үстеме ақы
добавочный дивиденд - қосымша дивиденд
добавочный доход - қосымша табыс
добавочный капитал - қосымша капитал
добавочный лист к чеку - чекке қосымша парақ
добиваться платежа - төлемге қол жеткізу
добиваться равновесия - тепе-теңдікке қол жеткізу
добиваться решения вопроса - мəселенің шешілуіне 
қол жеткізу

добиться устойчивого экономического роста - 
орнықты экономикалық өсуге қол жеткізу

добровольная аукционная продажа - аукционда ерікті 
түрде сату

добровольная ликвидация - ерікті түрде тарату
добровольная ликвидация несостоятельного 
должника - дəрменсіз борышқорды ерікті түрде  
тарату

добровольное банкротство - ерікті банкроттық
добровольное погашение - ерікті түрде өтеу
добровольное страхование - ерікті сақтандыру 
добровольные песионные взносы - ерікті зейнетақы 
жарналары

добровольные резервы - ерікті сақтық қорлар 
добровольные сбережения - ерікті жинақ ақша
добровольный - ерікті
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добровольный отказ от законного права - заңды 
құқықтан ерікті түрде бас тарту

добровольный траст - ерікті сенім қоры
добровольный фонд - ерікті қор
доброжелательный - тілектес (игі ниетті)
добросовестный - адал, ақ ниетті, таза
добросовестный депозит - адал депозит
добросовестный индоссант - адал индоссант
добросовестный покупатель - адал сатып алушы
добросовестный работник - адал қызметкер, ұқыпты 
қызметкер

добротные ценные бумаги - сапалы бағалы қағаздар
добыча - олжа
доведение до банкротства - банкроттыққа дейін жеткізу
доведение до сведения - хабардар ету
доверенное лицо - сенім жүктелген тұлға, сенімгер 
тұлға, сенімді өкіл, жұрт сенген өкіл

доверенность - сенімхат
доверенность на вклад - салым ақшаға берілген 
сенімхат

доверенность на голосование - дауыс беруге берілген 
сенімхат

доверенность письменная - жазбаша сенімхат
доверенность по вкладу - салым бойынша сенімхат
доверенный - сенімгер, сенім жүктелген адам
доверенный управляющий - сенім білдірілген 
басқарушы

доверие - сенім, сенім білдіру
доверие взаимное - өзара сенім
доверие вкладчиков - салымшылар сенімі
доверие инвесторов - инвесторлардың сенім білдіруі 
доверитель - сенімгер, сенуші, сенім білдіруші, сенімхат 
беруші,

доверительное управление имущества - мүлікті 
сенімгерлікпен басқару 

доверительный - сенімді, сенім
доверительный фонд - сенімгерлік қор
довести до сведения - назарға жеткізу
довод - дəлел, дəлелдеме
доводить до банкротства - банкроттыққа дейін жеткізу
доводить до сведения - білдіру, жеткізу
доводка - жетілдіру
доводы за и против - жақтаған жəне қарсы дəлелдер
доводы противоречивые - қарама-қайшы дəлелдер
довольствие - жабдықталым
довольствие денежное - ақшалай жабдықталым
довыборы - қосымша сайлау
догадка - жорамал
догма - догма, соқыр сенім, қасаңдық
догматизм - догматизм, сəуегейлік
договаривающая сторона - уағдаласушы тарап
договаривающая сторона ВПС - ДПО-ның 
уағдаласушы тарабы

договаривающая сторона Казпочты - Қазпоштаның 
уағдаласушы тарабы

договаривающиеся страны - уағдаласушы елдер 
договор - шарт 
договор агентский - агенттік шарт, агент шарты

договор банковский - банк шарты
договор брокерский - делдалдық шарт
договор взаимопомощи - өзара көмек шарты
договор гарантии - кепілдік шарты
договор гарантийный - кепілді шарт
договор генеральный - бас шарт
договор дарения - сыйға тарту шарты
договор доверительного управления имуществом - 
мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты

договор доверительный - сенімгерлік шарты
договор займа - қарыз шарты 
договор залога - кепілзат шарты 
договор имущественного страхования - мүлікті 
сақтандыру шарты

договор инвестиционный - инвестициялық шарт
договор кабальный - кіріптарлық шарт
договор комиссии - комиссия шарты
договор корреспондентский - корреспонденттік шарт
договор краткосрочный - қысқа мерзімді шарт 
договор кредитный - кредит шарты 
договор купли-продажи - сатып алу-сату шарты 
договор личного страхования - жекебасылық 
сақтандыру шарты

договор о взаимопомощи - өзара көмек туралы шарт 
договор о добровольном страховании - ерікті 
сақтандыру туралы шарт

договор о займе - қарыз туралы шарт
договор о залоге - кепілзат туралы шарт
договор о компенсации - өтемақы туралы шарт
договор о конфиденциальности - құпиялық туралы 
шарт

договор о купле-продаже - сатып алу-сату туралы шарт
договор о материальной ответственности - 
материалдық жауапкершілік туралы шарт

договор о платеже - төлем туралы шарт
договор о покупке - сатып алу туралы шарт
договор о поручительстве - кепілгерлік туралы шарт
договор о посредничестве - делдалдық туралы шарт
договор о продаже - сату туралы шарт
договор о процентной ставке - пайыздық мөлшерлеме 
туралы шарт

договор о сделке - мəміле туралы шарт
договор о совместной деятельности - бірлескен қызмет 
туралы шарт

договор о сотрудничестве - ынтымақтастық туралы 
шарт

договор о ссуде - несие туралы шарт
договор о цене - баға туралы шарт 
договор об арбитраже - арбитраж туралы шарт; сот 
туралы шарт

договор об инвестировании - инвестициялау туралы 
шарт

договор обмена - айырбастау шарты, айырбас шарты
договор перевозки - тасымалдау шарты
договор письменный - жазбаша шарт
договор поручительства - кепілгерлік шарты
договор продажи - сату шарты
договор равноправный - тең құқықты шарт
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договор разовый - біржолғы шарт
договор рамковый - нақтыланбалы шарт
договор рамочный - негіздемелі шарт
договор расторгнутый - бұзылған шарт
договор с оплатой в рассрочку - бөліп-бөліп төлеу 
шарты

договор сохранит свое действие - шарт күшін сақтайды
договор срочный - мерзімдік шарт
договор ссуды - несие шарты
договор субсидийный - субсидиялы шарт, демеуқаржы 
шарты

договор счета депо - депо шоты шарты
договор трехсторонний - үш тарапты шарт, үш жақты 
шарт

договор трудовой - еңбек шарты
договор устный - ауызша шарт
договор уступки - шегіну шарты, кеңшілікті шарт 
договор уступки права требования - талап ету 
құқығынан шегіну шарты

договор учредительный - құрылтайшылық шарт
договор финансового лизинга - қаржы лизингісі шарты
договор фрахтования - көлік жалдау шарты
договор эксцедента суммы - соманы шектемелеу  
шарты

договор эксцедента убытка - залалды шектемелеу 
шарты

договор эксцедента убыточности - залалдылықты 
шектемелеу шарты

договор эксцедентный - шектемелі шарт
договоренность - уағдаластық 
договоренность взаимная - өзара уағдаластық
договоренность достигнутая - қол жеткен уағдаластық
договоренность о разделе риска - тəуекелдікті бөлісу 
туралы уағдаластық

договоренность об оплате - төлемақы туралы 
уағдаластық

договоренность по контракту - келісімшарт бойынша 
уағдаластық

договоренность предварительная - алдын ала 
уағдаластық

договоренность публичная - жария уағдаластық, 
көпшілік алдындағы уағдаластық

договоренность с кредиторами - кредит берушілермен 
уағдаластық

договоренность устная - ауызша уағдаластық
договоренность финансовая - қаржылық уағдаластық
договорная дисциплина - шарт тəртібі 
договорная записка - шарттық жазба
договорная заработная плата - шарттық жалақы, 
келісімді жалақы

договорная неустойка - шарттың тұрақсыздық айыбы, 
шарттық айыпақы 

договорная плата - шарттық ақы
договорная продажа - шарттық сату
договорная процентная ставка - шарттық пайыздық 
мөлшерлеме

договорная трансфертная цена - шарттық трансферттік 
баға

договорная цена - шарттық баға, уағдаласылған баға, 
келісімді баға

договорное гарантирование - шарттық кепілдік беру, 
шарттық кепілдендіру

договорное обязательство - шарттық міндеттеме
договорное письмо - шарттық хат
договорное поручительство - шарттық кепілгерлік
договорные обязательства - шарттық міндеттемелер
договорные почтовые услуги - шарттық пошта қызметі
договорный - шартты, келісімді
договорный вклад - шарттық салым
договорный депозит - шарттық депозит
договорный долг - шарттық борыш
договор-поручения - тапсырма-шарт 
доза - мөлшер, мысқал
дозатор - мөлшерлеуіш
дозиметрический контроль - дозиметрикалық бақылау
дознание - алдын ала анықтау
доказательная ценность документа - құжаттың 
дəлелденген құндылығы 

доказательство - дəлел, дəлелдеу, дəлелдеме, айғақ
доклад - баяндама
доклад отчетный - есепті баяндама 
докладная - баяндау
докладная записка - баяндау хат
докладчик - баяндамашы
доктрина - доктрина 
доктрина экономическая - экономикалық доктрина
документ - құжат 
документ анонимный - авторы көрсетілмеген құжат, 
домалақ құжат 

документ антикварный - құнды көне құжат 
документ архивный - мұрағаттық құжат 
документ аутентичный - түпнұсқалық құжат 
документ банковский - банк құжаты
документ беловой - таза құжат 
документ бумажный - қағаз құжат
документ бухгалтерский - бухгалтерлік құжат
документ бухгалтерского оформления - бухгалтерлік 
ресімдеу құжаты

документ бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
құжаты

документ внутренний - ішкі құжат
документ ВПС - ДПО құжаты
документ временного хранения - уақытша сақталатын 
құжат

документ входящий - кіріс құжат
документ выездной - кету құжаты
документ графический - кескіндемелік құжат
документ дарственный - сый құжат
документ денежный - ақша құжаты
документ директивный - директивалық құжат
документ договорный - шарттық құжат
документ дублетный - құжаттың телкөшірмесі 
документ за печатью - мөр басылған құжат, мөрлі құжат
документ заверенный печатью - мөрмен 
куəландырылған құжат 

документ законный - заңды құжат
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документ залога - кепілзат құжаты
документ залоговый - кепілзаттық құжат
документ заявочный - өтінім құжаты
документ звуковой - дыбысты құжат 
документ изобразительный - бейнелеу құжаты 
документ иконографический - иконографиялық құжат 
документ инкассируемый - инкассоланатын құжат
документ инкассовый - инкассолық құжат
документ информационный - ақпараттық құжат 
документ исполнительный - атқарушылық құжат
документ исполнителя завещания - өсиетті 
орындаушының құжаты

документ исходящий - шығыс құжат
документ итоговый - қорытынды құжат
документ Казпочты - Қазпошта құжаты
документ криптографический - криптографиялық 
құжат 

документ крупноформатный - ірі пішімді құжат 
документ личного происхождения - жеке тектік құжат
документ личный - жеке құжат 
документ малоформатный - шағын пішімді құжат 
документ машиноориентированный - машинаға 
бейімделген құжат

документ машинописный - машина жазба құжат 
документ методический - əдістемелік құжат 
документ на бумажной основе - қағаз негізді құжат
документ на пленочной основе - үлдір негізді құжат
документ незаверенный - куəландырылмаған құжат 
документ несекретного характера - бейқұпия 
сипаттағы құжат

документ нормативно-правовой - нормативтік-
құқықтық құжат 

документ нормативный - нормативтік құжат
документ нотариально заверенный - нотариалды 
куəландырылған құжат

документ нотный - ноталық құжат 
документ оборотный - айналым құжаты 
документ оправдательный - ақтау құжаты
документ особо важный - ерекше маңызды құжат 
документ особо ценный - ерекше құнды құжат 
документ официальный - ресми құжат
документ патентный - патенттік құжат
документ письменный - жазба құжат 
документ платежный - төлем құжаты
документ по личному составу - жеке құрам құжаты 
документ поглощенный - енген құжат 
документ подлинный - түпнұсқа құжат
документ подложный - жасанды құжат, жалған құжат
документ подписанный - қол қойылған құжат
документ подписки - жазылым құжаты
документ подтверждающий - растайтын құжат
документ постоянного хранения - тұрақты сақталатын 
құжат 

документ правовой - құқықтық құжат
документ приоритетный - басымдық құжат
документ приходный - кіріс құжаты
документ программный - бағдарламалық құжат
документ разовый - бір жолғы құжат

документ разрешительный - рұқсат құжаты 
документ распорядительный - өкімдік құжат 
документ расходный - шығыс құжаты
документ расчетный - есеп айырысу құжаты
документ сводный - жиынтық құжат
документ секретный - құпия құжат
документ сложный - күрделі құжат
документ служебный - қызмет құжаты, қызмет 
бабындағы құжат

документ сопроводительный - ілеспе құжат, жолдаушы 
құжат

документ стандартизованный - қалыптастырылған 
құжат 

документ стандартный - стандартты құжат
документ судебный - сот құжаты
документ текстовой - мəтінді құжат 
документ транзитный - транзиттік құжат
документ траста - сенім қоры құжаты
документ трафаретный - трафарет құжат 
документ уникальный - бірегей құжат 
документ учетного оформления - есептік ресімдеме 
құжаты

документ учетный - есепке алу құжат 
документ учредительный - құрылтай құжаты
документ фиктивный - жалған құжат
документ финансовый - қаржы құжаты
документ ценный - құнды құжат 
документ юридический - заңи құжат, заңдастырылған 
құжат

документ, подготовленный нотариусом - нотариус 
əзірлеген құжат 

документ, поддельный - жалған құжат
документ, совершенный без засвидетельствования 
нотариуса - нотариустың куəландыруынсыз жасалған 
құжат

документ, удостоверяющий право собственности - 
меншік құқығын куəландыратын құжат

документальная налоговая проверка - құжаттық 
салықтық тексеру

документальная передача - құжаттық табыстау
документальная проверка - құжаттық тексеру
документальная публикация - деректі жарияланым
документальная ревизия - құжаттық тексеріс 
документальное доказательство - құжаттық   
дəлелдеме

документальное инкассо - құжаттық инкассо
документальные данные - құжатты деректер
документарная форма - құжаттық нысан 
документарное инкассо - құжаттамалық инкассо
документарные операции - құжаттамалық операциялар, 
құжатталған операциялар

документарный аккредитив - құжаттамалық 
аккредитив 

документационное обеспечение - құжаттамалық 
қамтамасыз ету

документация - құжаттама 
документация аудиовизуальная - дыбыстық-бейнелік 
құжаттама 
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документация аэрокосмическая и телеметрическая - 
аэроғарыштық жəне телеметриялық құжаттама 

документация банка - банктің құжаттары
документация ВПС - ДПО құжаттамасы
документация входная - кіріс құжаттамасы
документация выходная - шығыс құжаттамасы 
документация гидрологическая - гидрологиялық 
құжаттама 

документация дополнительная - қосымша құжаттама
 документация землеустроительная - жерге 
орналастырушылық құжаттама 

документация Казпочты - Қазпошта құжаттамасы
документация картографическая и изыскательская - 
картографиялық жəне зерттеушілік құжаттама

документация конструкторская - конструкторлық 
құжаттама 

документация машиночитаемая - машина оқи алатын 
құжаттама

документация налоговая - салық құжаттамасы 
документация научно-техническая - ғылыми-
техникалық құжаттама 

документация организационно распорядительная - 
ұйымдық-өкімдік құжаттама

документация патентная - патенттік құжаттама
документация патентно-лицензионная - патенттік-
лицензиялық құжаттама 

документация плановая - жоспарлы құжаттама 
документация платежная - төлем құжаттамасы
документация проектная - жобалық құжаттама 
документация проектно-сметная - жобалық-сметалық 
құжаттама 

документация расчетная - есеп айырысу құжаттамасы
документация ретроспективная - өткенді шолу 
құжаттамасы

документация сметная - сметалық құжаттама
документация специальная - арнаулы құжаттама
документация статистическая - статистикалық 
құжаттама

документация тендерная - тендерлік құжаттама
документация техническая - техникалық құжаттама
документация технологическая - технологиялық 
құжаттама

документация типовая - үлгілік құжаттама, тұрпаттық 
құжаттама

документация управленческая - басқару    
құжаттамасы

документация учетная - есептік құжаттама 
документация финансовая - қаржы құжаттамасы 
документирование - құжаттау
документирование обязательств - міндеттемелерді 
құжаттау

документированная информация - құжатталған 
ақпарат

документное инкассо - құжаттық инкассо, құжатпен 
ақша алу

документовед - құжаттанушы
документоведение - құжаттану
документооборот - құжат айналымы 

документооборот в банках - банктердегі құжат 
айналымы

документооборот учреждения - мекеменің құжат 
айналымы

документы бесхозные - иесіз құжаттар
документы бюджетные - бюджеттік құжаттар
документы государственные - мемлекеттік құжаттар
документы на машинных носителях - машина 
жеткізуші құжаттар

документы особой важности - ерекше маңызды 
құжаттар

документы сопроводительные - ілеспе құжаттар
документы тендерные - тендер құжаттары
документы типовые - үлгілік құжаттар
документы уставные - жарғылық құжаттар
документы учредительные - құрылтай құжаттары
документы финансовой отчетности - қаржы 
есептілігінің құжаттары

долг - парыз; борыш, қарыз
долг безнадежный - үмітсіз борыш, неғайбыл борыш
долг беспроцентный - пайызсыз борыш
долг бессрочный - мерзімсіз борыш
долг государственный - мемлекеттік борыш 
долг гражданский - азаматтық борыш
долг денежный - ақшалай борыш
долг долгосрочный - ұзақ мерзімді борыш
долг замороженный - тыйым салынған борыш, 
оқшауландырылған борыш

долг ипотечный - ипотекалық борыш
долг компенсационный - өтемақылық борыш
долг консолидированный - топтастырылған борыш 
долг краткосрочный - қысқа мерзімді борыш
долг ликвидный - өтімді борыш
долг международный - халықаралық борыш
долг на предъявителя - ұсынушыға арналған борыш
долг накопленный - қорланған борыш
долг населения - халық борышы, тұрғын халық борышы
долг национальный - ұлттық борыш
долг неконсолидированный - шоғырландырылмаған 
борыш

долг необеспеченный - қамтамасыз етілмеген борыш
долг неоплаченный - төленбеген борыш
долг непогашенный - өтелмеген борыш
долг обеспеченный - қамтамасыз етілген борыш 
долг отсроченный - мерзімі кейіндетілген борыш
долг по займам - қарыз бойынша борыш
долг по зарплате - жалақы бойынша борыш 
долг по контракту - келісімшарт бойынша борыш
долг по облигации - облигация бойынша борыш
долг просроченный - мерзімі өтіп кеткен борыш, 
мерзімі кешіктірілген борыш

долг процентный - пайыздық борыш
долг прямой - тікелей борыш
долг растущий - өсіңкі борыш
долг реструктурированный - қайта құрылымдалған 
борыш

долг самопогашающийся - өздігінен өтелетін борыш
долг совокупный - жиынтық борыш
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долг сомнительный - күмəнді борыш
долг списанный - есептен шығарылған борыш 
долг спорный - даулы борыш
долг текущий - ағымдағы борыш
долг унаследованный - мұраланған борыш
долг уплаченный - төленген борыш
долг чести - намыс парызы, сый-құрмет парызы
долговая бумага - борыштық қағаз
долговая книга  - борышқорлық кітап
долговая облигация - борышқорлық облигация 
долговая расписка - борыштық қолхат
долговая ценная бумага - борыштық бағалы қағаз, 
борышқорлық бағалы қағаз

долговое заявление - борышқорлық арыз, борышқорлық 
мəлімдеме

долговое обязательство - борышқорлық міндеттеме 
долговое сальдо - борышкерлік қалдық
долговое свидетельство - борышкерлік куəлік
долговое требование - борышқорлық талап
долговой дисконт - борышкерлік дисконт
долговой документ - борышқорлық құжат 
долговой инструмент - борышқорлық құрал 
долговой иск - борышқорлық талап 
долговой кризис - борышқорлық дағдарыс 
долговой своп - борышқорлық своп, борышқорлық 
айырбас 

долговой сервис - борышқорлық сервис 
долговой сертификат - борышкерлік сертификат
долговременное финансирование - ұзақ мерзімді 
қаржыландыру

долговые ценности - борышқорлық құндылықтар
долговые ценные бумаги - борышқорлық бағалы 
қағаздар

долгосрочная акция - ұзақ мерзімді акция
долгосрочная базисная ставка - ұзақ мерзімді базистік 
мөлшерлеме

долгосрочная гарантия - ұзақ мерзімді гарантия
долгосрочная государственная облигация - ұзақ 
мерзімді мемлекеттік облигация

долгосрочная дебиторская задолженность - ұзақ 
мерзімді дебиторлық берешек

долгосрочная доверенность - ұзақ мерзімді сенімхат
долгосрочная задолженность - ұзақ мерзімді берешек
долгосрочная ипотека - ұзақ мерзімді ипотека
долгосрочная облигация - ұзақ мерзімді облигация
долгосрочная процентная ставка - ұзақ мерзімді 
пайыздық мөлшерлеме

долгосрочная реструктуризация долга - борышты ұзақ 
мерзімді қайта құрылымдау

долгосрочная сделка - ұзақ мерзімді мəміле
долгосрочная ссуда - ұзақ мерзімді несие
долгосрочная учетная ставка - ұзақ мерзімді есеп 
мөлшерлемесі

долгосрочное долговое обязательство - ұзақ мерзімді 
борышкерлік міндеттеме

долгосрочное кредитование - ұзақ мерзімді кредит беру
долгосрочное обязательство - ұзақ мерзімді міндеттеме 

(өтеу мерзімі бір жылдан асатын борышқорлық)

долгосрочное финансирование - ұзақ мерзімді 
қаржыландыру 

долгосрочные активы - ұзақ мерзімді активтер
долгосрочные государственные займы - ұзақ мерзімді 
мемлекеттік қарыз

долгосрочные государственные облигации - ұзақ 
мерзімді мемлекеттік облигациялар 

долгосрочные государственные ценные бумаги - ұзақ 
мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздар

долгосрочные займы - ұзақ мерзімді қарыз, ұзақ 
мерзімді қарызхаттар

долгосрочные инвестиции - ұзақ мерзімді инвестиция
долгосрочные казначейские обязательства - ұзақ 
мерзімді қазынашылық міндеттемелер

долгосрочные капиталовложения - ұзақ мерзімді 
күрделі жұмсалым

долгосрочные облигации - ұзақ мерзімді облигация 
долгосрочные обязательства - ұзақ мерзімді 
міндеттемелер 

долгосрочные средства - ұзақ мерзімді қаражат
долгосрочные убытки - ұзақ мерзімді залал
долгосрочные ценные бумаги - ұзақ мерзімді бағалы 
қағаздар

долгосрочный - ұзақ мерзімді
долгосрочный акцепт - ұзақ мерзімді акцепт (ризалық)
долгосрочный банковский кредит - ұзақ мерзімді банк 
кредиті

долгосрочный валютный своп - ұзақ мерзімді 
валюталық айырбас

долгосрочный вексель - ұзақ мерзімді вексель
долгосрочный вклад - ұзақ мерзімді салым
долгосрочный долг - ұзақ мерзімді борыш
долгосрочный должник - ұзақ мерзімді борышқор
долгосрочный заем - ұзақ мерзімді қарыз
долгосрочный капитал - ұзақ мерзімді капитал
долгосрочный консолидированный капитал - ұзақ 
мерзімді шоғырландырылған капитал

долгосрочный контракт - ұзақ мерзімді келісімшарт
долгосрочный кредит - ұзақ мерзімді кредит
долгосрочный опцион - ұзақ мерзімді опцион
долгосрочный фонд - ұзақ мерзімді қор
долевая ответственность - үлескерлік жауапкершілік
долевая система - үлестік жүйе, үлескерлік жүйе
долевая ссуда - үлестік несие 
долевая тратта - үлестік тратта
долевое обязательство - үлестік міндеттеме
долевое отчисление - үлескерлік аударым
долевое участие - үлескерлікпен қатысу, үлес қосу
долевой договор - үлескерлік шарт
долевой метод - үлескерлік əдіс
долевой счет - үлескерлік шот 
долевые ценные бумаги - үлестік бағалы қағаздар
должник - борышқор, борышкер, борышты 
должник безнадежный - үмітсіз борышқор
должник несостоятельный - дəрменсіз борышкер
должник по ссуде - несие бойынша борышқор
должностная инструкция - лауазымдық қызмет 
нұсқаулығы 



617 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

должностное лицо - лауазымды тұлға, лауазымды адам 
должностное преступление - қызмет бабындағы 
қылмыс

должностной оклад - лауазымдық айлық
должностные инструкции - лауазымдық нұсқаулықтар 
должностные лица, ответственные за сохранность 
ценностей банка - банк құндылықтарының 
сақталуына жауапты лауазымды адамдар 

должностные обязанности - лауазымдық міндеттер
должность - лауазым, қызмет
должность выборная - сайланбалы қызмет
должность государственная - мемлекеттік лауазым 
должность ответственная - жауапты қызмет
должность официальная - ресми қызмет
должность штатная - штаттық қызмет
доллар - доллар
долларизация - долларландыру 
долларизация экономики - экономиканы 
долларландыру 

долларизировать - долларлау
долларовая зона - доллар аймағы
долларовая ссуда - долларлық несие
долларовый голод - доллар жетімсіздігі
долларовый депозит - долларлық депозит
долларовый стандарт - доллар стандарты
долларовый счет - долларлық шот
доложить - баяндау (айту, айтып беру, хабарлау)
доложить о результатах рассмотрения - қараудың 
нəтижелері туралы баяндау, қараудың нəтижелері 
баяндалсын

дольщик - үлескер 
доля - үлес 
доля акций - акциялардың үлесі
доля в займе - қарыздағы үлес
доля в капитале - капиталдағы үлес
доля в наследстве - мұрагерліктегі үлес
доля в прибыли - пайдадағы үлес
доля в собственности - меншіктегі үлес
доля в уставном фонде - жарғылық қордағы үлес 
доля владельца - иеленушінің үлесі
доля во взаимном фонде - өзара қарыз қорындағы үлес
доля заимствований - қарыз алысу үлесі 
доля издержек - шығын үлесі
доля имущества - мүлік үлесі
доля обязательная - міндетті үлес
доля прибыли - пайданың үлесі
доля пропорциональная - үйлесімді үлес
доля равная - тең үлес
доля расходов - шығыс үлесі
доля рынка - нарық үлесі
доля сбережений в доходе - табыстағы жинақ ақша үлесі
доля сбереженного дохода - сақталған (жинақталған) 
табыс үлесі

доля собственника - меншіктенушінің үлесі
доля собственности - меншік үлесі
доля убытка - залалдың үлесі
доля услуг - қызмет көрсетудің үлесі
доля участия - қатысу үлесі

доля участия в акционерном капитале - акционерлік 
капиталға қатысу үлесі

доля участия в капитале - капиталға қатысу үлесі
дом инвалидов - мүгедектер үйі, мүсəпірхана
дом учетный - есеп-қисап үйі
домант - домант 
домат - домат, үйкүшік серіктес
домашний адрес - үй мекенжайы
домен - домен, егелік (жылжымайтын мүлік)
доминант - доминант, басым жақ
доминанта - басым ой
доминировать - басым болу, үстем болу
доминирующее положение - басымдық жағдай
домицилиант - домицилиант
домицилиат - домицилиат
домицилий - домицилий
домицилий платежа - төлем төленетін жер
домицилирование ценностей - құндылықтарды 
домицильдеу

домициль - домициль
домициляция - домициляция, жүктелім
домовая книга - үй кітабы 
домовладелец - үй иесі
домовладение - иеліктегі үй
домоуправление - үй басқармасы
домысел - жорымал
доналоговая прибыль - салық салынғанға дейінгі пайда
донесение - хабарлау, білдірме
донор - донор
донор финансовый - қаржы доноры
донос - сөз тасу (құпия хабар беру)
дооформление - толықтырып ресімдеу, қосымша 
ресімдеу

доплата - үстеме ақы, қосымша төлеу, қосымша төлем 
доплата за сверхурочную работу - мерзімінен тыс 
жұмыс үшін қосымша төлеу

доплатная марка - қосымша төлемді марка
доплатное отправление - үстеме төленетін пошта 
жөнелтімі

доплатное почтовое отправление - үстеме ақылы 
пошта жөнелтімі

дополнение - толықтырма, толықтыру
дополнение к договору - шартқа толықтырма
дополнение к коносаменту - коносаментке толықтыру
дополнение к контракту - келісімшартқа толықтырма
дополнение к протоколу - хаттамаға толықтырма 
дополнительная бухгалтерская проводка - қосымша 
бухгалтерлік жазба, қосымша бухгалтерлік өткізбе

дополнительная выручка - қосымша ақшалай түсім
дополнительная гарантия - қосымша кепілдік
дополнительная дотация - қосымша демеуқаржы
дополнительная льгота - қосымша жеңілдік
дополнительная марка - қосымша таңба, толықтырма 
таңба

дополнительная нагрузка - қосымша жүктеме
дополнительная оговорка - қосымша ескертпе
дополнительная оплата - қосымша төлемақы
дополнительная плата - қосымша ақы
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дополнительная премия - қосымша сыйлықақы 
дополнительная прибыль - қосымша пайда
дополнительная проводка по счету - шот бойынша 
қосымша өткізбе 

дополнительная ссуда - қосымша несие
дополнительная стоимость - қосымша құн
дополнительная ступень - қосымша деңгей
дополнительная субсидия - қосымша жəрдемқаржы
дополнительно финансировать - қосымша 
қаржыландыру 

дополнительное обеспечение - қосымша қамтамасыз 
ету (қамсыздандыру)

дополнительное обеспечение обязательства - 
міндеттемені қосымша қамсыздандыру

дополнительное обеспечение ссуды - несиені қосымша 
қамсыздандыру

дополнительное соглашение - қосымша келісім 
дополнительное условие - қосымша шарт (жағдай)
дополнительное финансирование - қосымша 
қаржыландыру

дополнительные виды услуг - қосымша көрсетілетін 
қызмет түрі 

дополнительные денежные выплаты - қосымша 
ақшалай төлем

дополнительные доходы - қосымша табыс, қосымша 
кіріс

дополнительные капитальные вложения 
(капиталовложения) - қосымша күрделі жұмсалым, 
қосымша күрделі қаржы жұмсалымы 

дополнительные капитальные затраты - қосымша 
күрделі шығын

дополнительные комиссионные - қосымша 
комиссиялық алым

дополнительные льготы - қосымша жеңілдіктер
дополнительные меры - қосымша шаралар
дополнительные полномочия - қосымша өкілеттіктер
дополнительные привилегии - қосымша 
артықшылықтар

дополнительные расходы - қосымша шығыс
дополнительные расходы на контроль - бақылауға 
жұмсалған қосымша шығыс

дополнительные услуги - қосымша көрсетілетін 
қызметтер

дополнительные услуги почтовой связи - пошта 
байланысының қосымша қызметтер көрсетуі

дополнительный акционерный капитал - қосымша 
акционерлік капитал

дополнительный бюджет - қосымша бюджет
дополнительный временный поток - қосымша 
уақытша ағын 

дополнительный дивиденд - қосымша дивиденд
дополнительный доход - қосымша табыс
дополнительный заем - қосымша қарыз
дополнительный залог - қосымша кепілзат
дополнительный источник дохода - табыстың 
қосымша қайнар көзі

дополнительный капитал - қосымша капитал
дополнительный лимит - қосымша лимит

дополнительный налог - қосымша салық 
дополнительный пай - қосымша пай, қосымша 
үлеспұл, қосымша жарнапұл

дополнительный платеж - қосымша төлем
дополнительный подоходный налог - қосымша табыс 
салығы

дополнительный поручитель - қосымша кепілгер
дополнительный протокол к уставу ВПС - ДПО 
жарғысына қосымша хаттама

дополнительный процент - қосымша пайыз
дополнительный риск - қосымша тəуекел (қатер)
дополнительный сбор - қосымша алым
дополнительный срок - қосымша мерзім
дополнительный счет - қосымша шот
дополнительный счет-фактура - қосымша шот-фактура
дополнить - толықтыру 
дополняющая такса - толықтырушы бағалық
допризывник - əскер жасына дейінгі азамат
допрос - жауап алу, тергеу
допуск - рұқсат, рұқсат беру, рұқсаттама
допуск к государственным секретам - мемлекеттік 
құпияға қол жеткізу мүмкіндігі

допускается - рұқсат етіледі
допустимая погрешность - мүмкіндікті ағаттық, жол 
беруге болатын ағаттық

допустимые затраты - ұйғарынды шығын
допустимые издержки - ұйғарынды шығын
допустимый - рауалы, шекті
допустимый риск - ұйғарынды тəуекел (қатер)
доработать - пысықтау, жетілдіру
дореформенный - реформаға дейінгі
дорогие деньги - қымбат ақша
дороговизна - қымбатшылық
дорогой - қымбат
дорогой кредит - қымбат кредит
дорогостоящий - қымбат тұратын
дорожание репутацией - беделін биік ұстау, беделін 
ардақтау

дорожные расходы - жол шығыны
дорожные фонды - жол қорлары 
дорожный аккредитив - жол аккредитиві
дорожный чек - жол чегі 
досконально - тəптіштеу
дослать - қосымша жіберу, қайта жіберу 
дословно - сөзбе-сөз
дословный - сөзбе-сөз
досмотр - тексермелеу
досрочная выплата долга - борышты мерзімінен бұрын 
төлеу

досрочно - мерзімінен бұрын
досрочное взымание кредитов - несиені мерзімінен 
бұрын өндіріп алу

досрочное взыскание ссуд - несиені мерзімінен бұрын 
өндіріп алу

досрочное погашение - мерзімінен бұрын өтеу 
досрочное погашение долга - борышты мерзімінен 
бұрын өтеу
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досрочное погашение кредита - кредитті мерзімінен 
бұрын өтеу

досрочное погашение основного долга - негізгі 
борышты мерзімінен бұрын өтеу

досрочное погашение ссуды - несиені мерзімінен бұрын 
өтеу 

досрочное погашение суммы долга - борыш сомасын 
мерзімінен бұрын өтеу 

досрочное прекращение договора - шарттың 
мерзімінен бұрын тоқтатылуы

досрочное расторжение договора - шартты мерзімінен 
бұрын бұзу 

досрочное регулирование ссудного счета - несие 
шотын мерзімінен бұрын ретке келтіру

досрочное рефинансирование - мерзімінен бұрын қайта 
қаржыландыру

досрочный - мерзімінен бұрын
досрочный платеж - мерзімінен бұрын төленетін төлем
доставка - жеткізу, апарып беру
доставка без взимания с адресата такс и сборов - 
жолданым иесінен кесімді баға мен алым алынбайтын 
жеткізілім

доставка газет - газеттерді жеткізу 
доставка на дом - үйге жеткізіп беру
доставка пенсий и пособий на дом - зейнетақы жəне 
жəрдемақыны үйге жеткізіп беру 

доставка периодических изданий - мерзімді 
басылымдарды жеткізу

доставка печати - баспасөзді жеткізу 
доставка почтового отправления - пошта жөнелтімін 
жеткізу

доставка рекламной продукции - жарнамалық өнімді 
жеткізу 

доставка счетов и извещений - шоттар мен 
хабарламаларды жеткізу 

доставка счетов-извещений ОДТ - ОТД шот-
хабарламаларын жеткізу 

доставленные и врученные пенсионные извещение 
НПФ - ЖЗҚ-ның жеткізілген жəне табыс естілген 
зейнетақы хабарламалары

доставляющий оператор - жеткізуші оператор
доставочная карточка - жеткізу карточкасы 
доставочный участок - жеткізу телімі
доставщик - жеткізіп беруші, жеткізуші 
доставщик пенсии - зейнетақы жеткізуші, зейнетақы 
жеткізіп беруші 

достаток - молшылық
достаточное покрытие - жеткілікті өтем
достаточность документов - құжаттардың жеткіліктілігі
достаточность дохода - табыстың жеткіліктілігі
достаточность капитала - капиталдың жеткіліктілігі
достаточный - жеткілікті
достаточный аванс - жеткілікті аванс (алғытөлем)
достаточный залог - жеткілікті кепілзат
достаточный уровень самофинансирования - өзін-өзі 
қаржыландырудың жеткілікті деңгейі

достигать пика - шырқау шыңына жету (бағам туралы)
достижение - жетістік, табыс

достижения экономические - экономикалық жетістіктер
достоверность - растық, дұрыстық, сенімділік, анықтық
достоверность информации - ақпараттың дұрыстығы, 
ақпараттың растығы

достоверность источника - дереккөздің растығы
достоверный - шүбəсіз
достоинство - қадір-қасиет; құн, құндылық
достоинство банкноты - банкнот құны 
достоинство монеты - тиын құны, шақа құны, мəнет 
құны, ақша құны

достопримечательность - көруге тұратын орын
достояние - дəулет, байлық; игілік
доступ - кіруге мүмкіндік, кіруге рұқсат, қол жеткізу
доступ к архивным документам - мұрағаттық 
құжаттарға қол жеткізу 

доступ к информации - ақпаратқа қол жеткізу
доступ к компьютерной сети - компьютер желісіне кіру
доступ к кредиту - кредитке қол жеткізу
доступ к рынку банками - банктердің нарыққа кіруі
доступ к ссуде - несиеге қол жеткізу 
доступ к счету - шотқа қол жеткізу
доступная цена - қолжетімді баға
доступность - қол жетімділік, қол жететіндік
доступность валюты - валютаға қол жететіндік
доступность сведений - мəліметтерге қолжетімділік
доступный - қолжетімді; түсінікті, мүмкіншілікті
досуг - бос уақыт
досыл корреспонденции - хат-хабарларды қайта жіберу, 
хат-хабарларды қосымша жіберу

досыл перевода - аударымды қайта жіберу, аударымды 
қосымша жіберу 

досылается - қайта жіберіледі
досылать - қосымша жөнелту
досылать отправление - жөнелтімді қосымша салып 
жіберу

досылающее учреждение - жолдаушы мекеме, 
жөнелтуші мекеме

досылка - қосымша салып жіберу, қосымша жөнелту
досылка бланка CN 08 - CN 08 бланкін қосымша жіберу
досылка груза - жүкті қосымша жіберу, қалдық жүкті 
жөнелту

досылка отправлений письменной корреспонденции - 
жазбаша хат-хабар жөнелтімдерін қосымша жіберу

досылка отправления - жөнелтімді қосымша жіберу
досье - құжаттама
досягаемость - қолжетерлік 
дотация - демеуқаржы
дотация бюджетная - бюджеттік демеуқаржы
дотация государственная - мемлекеттік демеуқаржы
дотация для поддержки уровня цен - баға деңгейін 
ұстауға арналған демеуқаржы

дотация из бюджета - бюджеттен демеуқаржы бөлу
дотация нижестоящим бюджетам - төмен тұрған 
бюджетке берілетін демеуқаржы

дотирование - демеуқаржы беру
дотирование государственное - мемлекеттік 
демеуқаржы беру

дотирование из бюджета - бюджеттен демеуқаржы беру
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доход - табыс, кіріс
доход брутто - жалпы табыс
доход брутто по ценным бумагам - бағалы қағаздар 
бойынша жалпы табыс

доход будущих лет - болашақ жылдар табысы
доход будущих периодов - болашақ кезеңге 
жатқызылатын кіріс, алдағы кезеңге жатқызылатын 
табыс

доход бюджета - бюджет кірісі
доход в виде процента - пайыз түріндегі табыс
доход в иностранной валюте - шетел валютасына 
шаққандағы табыс 

доход в расчете на акцию - акцияға шағып есептелген 
табыс

доход в форме дивидендов - дивидендтер түріндегі 
табыс

доход в форме наличности - қолма-қол ақша 
нысанындағы табыс

доход валовой - жалпы табыс
доход вторичный - қайталама табыс
доход годовой - жылдық табыс
доход государства - мемлекет кірісі
доход государственного бюджета - мемлекеттік бюджет 
кірісі

доход государственный - мемлекеттік табыс, 
мемлекеттік кіріс

доход денежный - ақшалай табыс
доход до вычета налогов - салықтар шегерілгенге 
дейінгі табыс

доход до уплаты налогов - салықтар төленгенге дейінгі 
табыс

доход добавочный - үстеме табыс
доход дополнительный - қосымша табыс
доход досрочный - мерзімінен бұрын алынған табыс
доход ежегодный - жыл сайынғы табыс
доход за отчетный период - есепті кезеңдегі табыс
доход из зарубежного источника - шетелдік кіріс 
көзінен алынатын табыс

доход из казахстанского источника - қазақстандық 
кіріс көзінен алынатын табыс

доход инвестиционный - инвестициялық табыс
доход исчисленный - есептелген табыс
доход купонный - купондық табыс
доход курсовой - бағамдық табыс
доход личный - жеке табыс, өзіндік табыс, жекелей 
табыс

доход маржинальный - маржиналдық табыс, төменгі 
шекті табыс

доход месячный - айлық табыс
доход минимальный - ең аз табыс
доход на активы - активтерге шаққандағы табыс
доход на акцию - акцияға шаққандағы табыс
доход на душу населения - халықтың жан басына 
шаққандағы табыс 

доход на инвестиции - инвестицияға шаққандағы   
табыс

доход на капитал - капиталға шаққандағы табыс

доход накопленный - жинақталған табыс
доход наличный - нақты табыс, қолма-қол ақшалай 
табыс

доход населения - халық табысы
доход натуральный - заттай табыс
доход национальный - ұлттық табыс 
доход начисленный - есептелген табыс
доход незаработанный - еңбексіз табылған табыс, 
аққұла табыс

доход нетрудовой - аққұла табыс, еңбекпен табылмаған 
табыс, еңбексіз табыс, еңбек етпей тапқан табыс

доход нетто - таза табыс
доход номинальный - атаулы табыс
доход облагаемый - салық салынатын табыс
доход основной - негізгі табыс
доход от земли - жерден алынған табыс
доход от инвестиций - инвестициялардан алынған  
табыс

доход от иностранных инвестиций - шетелдік 
инвестициялардан түскен табыс

доход от капитала - капиталдан алынған табыс
доход от капиталовложений - күрделі жұмсалымнан 
алынған табыс

доход от краткосрочных вложений - қысқа мерзімді 
жұмсалымнан алынған табыс

доход от неосновной деятельности - негізгі емес 
қызметтен алынған табыс

доход от облигаций - облигациялардан алынған табыс
доход от обмена валюты - валютаны айырбастаудан 
алынған табыс

доход от обычной деятельности - кəдімгі қызметтен 
алынған табыс

доход от операции с капиталом - капиталмен 
жасалатын операциялардан түскен табыс

доход от основной деятельности - негізгі қызметтен 
алынған табыс

доход от прироста капитала - капитал өсімінен алынған 
табыс

доход от продаж - сатудан алынған табыс
доход от процентов - пайыздан алынған табыс
доход от рекламы - жарнамадан түскен табыс
доход от роялти - роялтиден түскен табыс
доход от собственности - меншіктен түскен табыс
доход от финансирования - қаржыландырудан алынған 
табыс

доход от ценных бумаг - бағалы қағаздардан алынған 
табыс

доход от экспорта - экспорттан түскен табыс
доход по вкладам - салым ақша бойынша табыс
доход по дивидендам - дивиденд бойынша табыс
доход по облигациям - облигациялар бойынша табыс
доход по прямым инвестициям - тікелей инвестиция 
бойынша алынған табыс

доход по ценным бумагам - бағалы қағаздар бойынша 
алынған табыс

доход побочный - жанама табыс 
доход после уплаты налогов - салықтар төленгеннен 
кейінгі табыс
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доход предприятия - кəсіпорын табысы
доход премиальный - сыйлықақылы табыс
доход процентный - пайыздық табыс
доход совокупный - жиынтық табыс
доход среднегодовой - жылдық орташа табыс
доход среднедушевой - жан басына шаққандағы      
табыс

доход текущий - ағымдағы табыс, ағымдағы кіріс
доход трудовой - еңбекпен табылған табыс
доход упущенный - қапы кеткен табыс
доход устойчивый - орнықты табыс
доход фактический - нақты табыс
доход фиксированный - тіркелген табыс
доход финансовый - қаржылық табыс
доход фискальный - қазыналық табыс, қазыналық    
кіріс

доход эмиссионный - эмиссиялық табыс
доход, не подлежащий налогообложению - салық 
салынбайтын табыс

доход, необлагаемый налогом - салық салынбайтын 
табыс

доход, облагаемый налогом - салық салынатын табыс
доход, подлежащий налогообложению - салық 
салынуға тиіс табыс

доходная часть бюджета - бюджеттің кіріс бөлігі
доходность - табыстылық, кірістілік 
доходность банковских активов - банк активтерінің 
табыстылығы

доходность возрастающая - өсіңкі табыстылық
доходность облигации - облигацияның табыстылығы
доходность перевозки - тасымалдың табыстылығы
доходность растущая - өскелең табыстылық
доходность реальная - нақты табыстылық
доходность сметная - сметалық табыстылық
доходность текущая - ағымдағы табыстылық 
доходность финансовых инструментов - қаржы 
құралдарының табыстылығы

доходность ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
табыстылығы

доходные статьи - кіріс баптары
доходные счета - табыс шоттары, кіріс шоттары
доходный - пайдалы, табысты, кірісті
доходы - кіріс, табыс
доходы бюджета - бюджет кірісі
доходы государственные - мемлекеттік кіріс
доходы налогоплательщиков - салық төлеушінің 
табысы

доходы населения - халықтың табысы
доходы нерезидентов из источников в Республике 
Казахстана - бейрезиденттердің Қазақстан 
Республикасындағы көздерден алатын табысы

доходы основной деятельности - негізгі қызметтің 
табысы

доходы от приватизации - жекешелендіруден түскен 
табыс

доходы от списания обязательств - міндеттемелерді 
есептен шығарудан түсетін кіріс

доходы от услуг организаций связи - байланыс 
ұйымдары көрсететін қызметтен түскен табыс 

доходы от уступки требования долга - борышты талап 
етуді басқаға беруден түсетін кіріс

доходы от финансовых операций - қаржы 
операцияларынан алынған кіріс

доходы от эмиссии ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
эмиссиясынан түскен табыс

доходы по сомнительным обязательствам - күмəнді 
міндеттемелер бойынша түсетін кіріс

доходы с капитала - капитал түсімі, капиталдан түскен 
түсім

доходы фискальные - қазыналық кіріс
доходы чрезвычайные - төтенше кіріс
дочернее предприятие - еншілес кəсіпорын
дочерний банк - еншілес банк
драгоценность - асыл бұйым, асыл құндылық, қымбат 
құндылық

драгоценные камни - асыл тастар, қымбат тастар
драгоценные металлы (драгметаллы) - қымбат 
металдар, асыл металдар 

драгоценные природные камни - табиғи асыл тастар
драматизм положения - жағдайдың шиеленісуі
драфт - драфт
древний - көне 
древность - бұрынғы, ежелгі 
древо решения - шешімнің діңі
дробление - бөлшектеу
дробление дохода - табысты бөлшектеу, табыстың 
ұсақталуы

дробление капитала - капиталды бөлшектеу, 
капиталдың ұсақталуы

дробление счета - шотты бөлшектеу
другие обязательные платежи - басқа да міндетті 
төлемдер

другие обязательные платежи в бюджет - бюджетке 
басқа да міндетті төлемдер

другие отправления - басқа да жөнелтімдер
другие платежи в бюджет - бюджетке басқа да  
төлемдер

дуализм экономический - экономикалық дуализм
дуальный заем - қос валюталы қарыз
дубликат - телқұжат, көшірме, дубликат, екінші нұсқа 
дубликат лицензии - лицензияның көшірмесі
дубликат сертификата - сертификаттың көшірмесі
дублирование - қосарлану
дублирование работы - жұмыстың қосарлануы
дублированное издание - қосарлы басылым
дубль негатив - негатив сыңар 
дубль позитив - позитив сыңар 
дума государственная - мемлекеттік дума 
дутые акции - желбуаз акциялар
дутые ценные бумаги - желбуаз бағалы қағаздар
духовность - руханилық 
душеприказчик - өсиет жүктелуші, өсиетті    
орындаушы

дырокол - қағазтескі
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евро - еуро
евроакция - еуроакция
Евробанк - Еуробанк 
евробонды - еуробонд 
евробоны - еуробона 
евробумаги - еуроқағаздар 
евровалюта - еуровалюта 
евровалютные депозиты - еуровалюталық депозиттер
евроденьги - еуроақша 
евродепозит - еуродепозит 
евродоллар - еуродоллар 
евродолларовая облигация - еуродолларлық облигация 
евродолларовые депозиты - еуродоллар депозиттері 
евродолларовый заем - еуродолларлық қарыз
евродолларовый рынок - еуродоллар нарығы
еврожиро - еурожиро
еврозаймы - еуроқарыз 
еврозона - еуроаймақ 
евроиена - еуроиена 
еврокапитал - еурокапитал 
еврокард - еурокард 
еврокарточка - еурокарточка 
евроквота - еуроүлестеме 
евроклиринг - еуроклиринг
еврокредит - еурокредит
евронота - еуронота
еврооблигация - еурооблигация
Европартнеры - Еуросеріктестер
европейская валюта - еуропалық валюта
европейская валютная единица (ЭКЮ) - еуропалық 
валюта бірлігі

европейская валютная система (ЕВС) - еуропалық 
валюта жүйесі (ЕВЖ)

европейская денежная единица - еуропалық ақша 
бірлігі

Европейская комиссия - Еуропа комиссиясы, 
Еуропалық комиссия

Европейская конференция администраций почт 
и электросвязи (СЕПТ) - Еуропалық пошта жəне 
байланыс əкімшіліктері конференциясы (СЕПТ)

Европейский банк развития - Еуропалық даму банкі
Европейский валютный союз - Еуропалық валюта 
одағы

Европейский валютный фонд (ЕВФ) - Еуропалық 
валюта қоры 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - 
Еуропалық инвестициялық банк

Европейский общий рынок - Еуропалық ортақ нарық 
Европейский парламент - Еуропа парламенті 
Европейский платежный союз - Еуропалық төлем 
одағы

европейская расчетная единица - еуропалық есеп 
айырысу бірлігі

европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК) - 
БҰҰ-ның Еуропалық экономикалық комиссиясы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
- Еуропа жаңғыру жəне даму банкі

европейский комитет по почтовой регламентации - 
еуропалық пошта тəртіптемесі жөніндегі комитет

европейский комитет по стандартизации - еуропалық 
стандарттау жөніндегі комитет

европейский опцион - еуропалық опцион 
Европейский региональный фонд - Еуропа аймақтық 
қоры

Европейский совет - Еуропалық кеңес, Еуропа кеңесі 
Европейский социальный фонд - Еуропа əлеуметтік 
қоры, Еуропалық əлеуметтік қор 

Европейский Союз (ЕС) - Еуропа Одағы, Еуропалық 
Одақ

Европейский фонд развития - Европа даму қоры
Европейский фонд социальной поддержки - 
Еуропалық əлеуметтік қолдау қоры

Европейский центральный банк - Еуропалық орталық 
банк

Европейский экономический и валютный союз - 
Еуропалық экономикалық жəне валюталық одақ

Европейское экономическое пространство (ЕЭП) - 
Еуропа экономикалық кеңістігі 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) - 
Еуропалық экономикалық қоғамдастық 

еврорынок - еуронарық
евросоюз - еуроодақ
евростерлинг - еуростерлинг
еврофранки - еурофранк
еврочек - еурочек
единая оптовая цена - бірыңғай көтерме сауда бағасы
единая почтовая территория - бірыңғай пошта аумағы
единая пошлина - бірыңғай баж
единая расценка - бірыңғай бағалық
единая сберегательная книжка - бірыңғай жинақ 
кітапшасы

единая система государственного финансового 
контроля - мемлекеттік қаржы бақылауының бірыңғай 
жүйесі

единая система классификации и кодирования 
информации - ақпаратты сыныптау мен кодтаудың 
бірыңғай жүйесі

единая система счетов - бірыңғай шоттар жүйесі
единая система учета и статистики - бірыңғай есеп пен 
статистика жүйесі

единая система ценообразования - бірыңғай баға 
белгілеу жүйесі

единая тарифная классификация - бірыңғай тарифтік 
сыныптама

единая тарифная сетка - бірыңғай тарифтік желі 
единая тарифная сетка оплаты труда работников 
бюджетной сферы - бюджеттік сала қызметкерлерінің 
еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай тарифтік желісі

единая тарифная система (ЕТС) - бірыңғай тарифтік 
жүйе

Е
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единая тарифная ставка - бірыңғай тарифтік 
мөлшерлеме

единая товарная номенклатура внешней торговли - 
сыртқы сауданың бірыңғай тауар атаулығы

единая финансово-хозяйственная политика - бірыңғай 
қаржы-шаруашылық саясаты

единая цена - бірыңғай баға
единая электронная база данных - бірыңғай 
электрондық деректер базасы

единый внешний тариф - бірыңғай сыртқы тариф
единый тариф - бірыңғай тариф
Единый тарифно-квалификационный справочник 

(ЕТКС) - Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы
единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий (ЕТКС) - жұмыстар мен 
кəсіптердің бірыңғай тарифтік-біліктілік 
анықтамалығы

единый транспортный тариф - бірыңғай көлік тарифі
единение - бірлесу
единица - өлшем, бірлік; бір
единица административная - əкімшілік бірлік 
единица валютная - валюталық өлшем
единица взноса - жарна бірлігі
единица выборки - іріктелім бірлігі
единица денежная - ақша өлшемі, ақша бірлігі
единица измерения - өлшем бірлігі
единица информации - ақпарат бірлігі 
единица налогообложения - салық салу өлшемі, салық 
салу бірлігі

единица отбора - іріктеу бірлігі
единица отчетная - есептеме өлшемі
единица расчетная - есептік бірлік
единица сделки - мəміле бірлігі, мəміле өлшемі
единица совокупности - жиынтық өлшемі, жиынтық 
бірлік

единица статистического учета - статистикалық есеп 
бірлігі

единица стоимости - құн бірлігі
единица страховой суммы - сақтандыру сомасының 
өлшемі 

единица счета - шот өлшемі, шот бірлігі
единица условная - шартты бірлік
единица учета - есеп өлшемі
единица учета архивных документов - мұрағаттық 
құжаттарды есепке алу бірлігі

единица учетная - есептік бірлік
единица хранения архивных документов - мұрағаттық 
құжаттарды сақтау бірлігі 

единица штатная - штат бірлігі, штаттық бірлік
единица эквивалентная - бара-бар бірлік, баламалы 
бірлік, баламалы өлшем, бара-бар өлшем

единица экономическая - экономикалық бірлік
единичная цена - бірлікті баға
единичные случаи - жекелеген жағдайлар
единичный - бірлі-жарым; санаулы 
единовластие - дара билік 
единовременная выплата - бір жолғы төлем
единовременное пособие - біржолғы жəрдемақы

единовременный - біржолғы
единовременный доход - біржолғы табыс
единовременный платеж - біржолғы төлем
единогласно - бірауыздан 
единогласное решение - бірауыздан қабылданған 
шешім, бірауызды шешім

единое валютное пространство - бірыңғай валюталық 
кеңістік

единое депозитарное пространство - бірыңғай 
депозиттік кеңістік 

единое информационное пространство - бірыңғай 
ақпараттық кеңістік 

единое экономическое пространство (ЕЭП) - бірыңғай 
экономикалық кеңістік

единоличник - жекеше
единомышленник - пікірлес, ниеттес 
единоначалие - дара басшылық 
единообразие - біркелкілік, бір түрлілік
единообразие цен - бағалардың біркелкілігі 
единообразная ставка - бір мəнді мөлшерлеме 
единство - бірлік, тұтастық
единство бюджета - бюджеттің тұтастығы
единство власти - өкімет бірлігі, билік бірлігі
единство интересов - мүдде бірлігі
единство кассы - кассаның бір тұтастығы, кассаның 
жалғыздығы

единство цели - мақсат бірлігі 
единство экономического плана - экономикалық 
жоспардың біртұтастығы

единые государственные цены - бірыңғай мемлекеттік 
баға

единый баланс - бірыңғай теңгерім
единый государственный бюджет - бірыңғай 
мемлекеттік бюджет

единый государственный реестр налогоплателыциков 
- салық төлеушілердің бірыңғай мемлекеттік тізілімі

единый казначейский счет - бірыңғай қазынашылық 
шот

единый налог - бірыңғай салық
единый наряд - бірыңғай дəргей, бірыңғай өкімдеме
единый план счетов - шоттардың бірыңғай жоспары
единый план счетов бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есеп шоттарының бірыңғай жоспары 

единый платежный документ - бірыңғай төлем құжаты
единый тариф - бірыңғай тариф
единый финансовый план - бірыңғай қаржы жоспары
единый фонд оплаты труда - бірыңғай еңбекақы қоры
ежегодник - жылнама 
ежегодник статистический - статистикалық жылнама 
ежегодное послание - жыл сайынғы жолдау
ежегодное собрание - жылдық жиналыс
ежегодный - жыл сайынғы 
ежегодный взнос - жыл сайынғы жарна
ежегодный доход - жыл сайынғы табыс
ежегодный отчет - жыл сайынғы есептеме, жыл сайын 
есеп беру

ежегодный платеж - жыл сайынғы төлем
ежедекадно - он күн сайын, он күнде бір рет
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ежедневная регистрация валютного курса - 
валюталық бағамды күн сайынғы тіркеу

ежедневник - күнделік 
ежедневно - күнделікті, күн сайынғы 
ежедневное начисление процентов - күн сайын пайыз 
есептеу

ежедневные показатели - күн сайынғы көрсеткіштер
ежедневный казначейский отчет - күнделікті 
қазынашылық есептеме (есеп беру)

ежедневный курсовой бюллетень - күн сайынғы 
бағамдық бюллетень

ежедневный лимит цен - күн сайынғы баға лимиті
ежедневный отчет - күнделікті есептеме 
ежедневный отчет о финансовом положении - 
қаржылық жағдай туралы күнсайынғы есептеме

ежедневный учет - күн сайынғы есеп
ежеквартально - тоқсан сайын
ежеквартальный отчет - тоқсанғы сайын есептеме
ежемесячная заработная плата - əрайлық жалақы, ай 
сайынғы жалақы

ежемесячная котировка - ай сайынғы баға белгіленімі
ежемесячная надбавка - ай сайынғы үстеме 
ежемесячная отчетность - ай сайынғы есеп-қисап
ежемесячник - əрайлық
ежемесячно - ай сайын
ежемесячные выплаты - əр айдағы төлем, ай сайынғы 
төлем 

ежемесячный - ай сайынғы 
ежемесячный отчет - ай сайынғы есеп беру     

(есептеме)
ежемесячный перевод - ай сайынғы аударым
ежемесячный платеж - ай сайынғы төлем
ежемесячный расчет - ай сайынғы есеп айырысу

ежемесячный счет - ай сайынғы шот
еженедельная заработная плата - əрапталық жалақы, 
апта сайынғы жалақы 

еженедельник - апталық
еженедельный отчет - апта сайынғы есеп беру 

(есептеме)
емкий рынок - сыйымды нарық
емкость - ыдыс, сыйымдылық
емкость архивохранилища - мұрағат қоймасының 
сыйымдылығы 

емкость внутреннего рынка - ішкі нарықтың 
сыйымдылығы

емкость местного рынка - жергілікті нарықтың 
сыйымдылығы

емкость микрофильма - микрофильм сыйымдылығы 
емкость чернильная - сияқұты 
EMS отправления - EMS (ХЖП-халықаралық жедел 
пошта) жөнелтімдері

EMS-услуги - EMS-қызметтер көрсету
естественная монополия - табиғи монополия
естественная норма процента - табиғи пайыз нормасы
естественная процентная ставка - табиғи пайыздық 
мөлшерлеме

естественная убыль - табиғи кему
естественная цена - табиғи баға
естественное финансирование - табиғи қаржыландыру
естественные права человека - адамның табиғи 
құқықтары

естественный прирост населения - халықтың табиғи 
өсімі

естественный уровень безработицы - табиғи 
жұмыссыздық деңгейі

естествознание - жаратылыстану

Ж
жалоба - шағым 
жалоба апелляционная - апелляциялық шағым
жалоба в связи с неправильным налогообложением - 
салықтың дұрыс салынбағанына байланысты шағым

жалоба кассационная - сотқа шағым арыз 
жалоба клиента - клиенттің шағымы
жалоба на действие органов государственного 
финансового контроля - мемлекеттік қаржы бақылау 
органдарының əрекеті жөніндегі шағым

жалоба на решение экспертов - сарапшылардың 
шешіміне шағыну

жалобщик - шағымданушы
жалованье / жалование - жалақы 
жаргон - жаргон
жеребьевка - жеребе тастау
жеребьевка участников займа - қарызға 
қатысушылардың жеребесі

жест - ишара, ым
жестикуляция биржевая - биржалық ымдаспа, 
биржалық ымдау, биржалық ымдама, биржалық 
ишарат 

жестикуляция брокера - брокердің ымдаспасы, 
брокердің ымдауы, брокердің ымдамасы, брокердің 
ишараты

жесткая денежо-кредитная политика - қатаң ақша-
несие саясаты

жесткая заработная плата - қатаң жалақы, тұрақты 
жалақы 

жесткая процентная ставка - қатаң пайыздық 
мөлшерлеме

жесткая сделка с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жасалатын қатаң мəміле

жесткая фискальная политика - қатаң қазыналық 
саясат 

жесткая экономическая политика - қатаң 
экономикалық саясат 

жесткие условия бюджета - бюджеттің қатал талаптары 
жесткие цены - тұрақты баға, қатаң баға
жесткий транспортный тариф - қатал көлік тарифі 
жесты биржевые - биржадағы ымдаспа / ымдасу, 
биржадағы ишарат

жетон - жетон
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живопись - сұңғат өнері
животноводство - мал шаруашылығы
жизненность - өміршеңдік
жизнеобеспечение - тіршілікті қамтамасыз ету
жилая недвижимость - тұрғын үйдің жылжымайтын 
мүлкі

“Жилая” ипотека - “Тұрғын үй” ипотекасы
жилищнобытовой - тұрғын үй-тұрмыстық
жилищно-коммунальный - тұрғын үй-коммуналдық
жилищно-кооперативный - тұрғын үй-кооперативтік
жилищно-эксплуатационный - тұрғын үй-пайдалану
жилищные купоны - тұрғын үй купондары
жилищные облигации - тұрғын үй облигациясы 
жилищный банк - тұрғын үй банкі 
жилищный сертификат - тұрғын үй сертификаты
жилотдел - тұрғын үй бөлімі 
жилплощадь - тұрғын үй алаңы, тұрғын үй ауданы
жилфонд - тұрғын үй қоры
жилье - тұрғын үй
жирант - жирант 
жират - жират
жиро - жиро
жиробаланс - жиротеңгерім
жиробанк - жиробанк 
жирооборот - жироайналым, қолма-қол ақшасыз 
айналым

жироперевод - жироаударым
жироприказ - жиробұйрық 
жирорасчет - жироесеп айырысу, жироесептесу 
жиросистема - жирожүйе, қолма-қол ақшасыз            
жүйе 

жиросчет - жирошот 
жироцентраль - жироорталық 
жирочек - жирочек 

житель - тұрғын
жоббер - жоббер
жульничество - алаяқтық
журнал - журнал
журнал издержек - шығын журналы
журнал кассовый - кассалық журнал
журнал квитанций - түбіртектер журналы
журнал наличных платежей - қолма-қол ақшалай 
төлем журналы

журнал наличных поступлений - қолма-қол ақша 
түсімдерінің журналы

журнал регистрации выпущенных чеков - 
шығарылған чектерді тіркеу журналы

журнал регистрации заявлений - арыздарды тіркеу 
журнал 

журнал регистрации сделок с облигациями - 
облигациялармен жасалатын мəмілелерді тіркеу 
журналы

журнал регистрационный - тіркеу журналы
журнал учета - есеп журналы
журнал учета кредитов - кредит есебінің журналы
журнал учетно-финансовый - есеп-қаржы журналы
журнал-главная книга - журнал-басты кітап
журналист - журналист
журналистика - журналистика 
журнал-ордер - журнал-ордер
журнальная запись - журнал жазбасы 
журнальная проводка - журналдық өткізбе, жазба 
журнально-ордерная форма бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есептің журнал-ордерлік нысаны

журнально-ордерная форма учета - журнал-ордерлік 
есеп нысаны

журнальный ваучер - журналдық ваучер (кепілхат)
жюри - қазылар алқасы

З
 
за вознаграждение - сыйақы үшін
за вычетом - шегергенде, шегеріп тастағанда
за вычетом дисконта - дисконтты шегергенде
за вычетом издержек - шығынды шегергенде
за вычетом налога - салықты шегергенде
за вычетом процента - пайызды шегергенде
за вычетом расходов - шығысты шегергенде
за год - бір жыл ішінде, бір жылда
за исключением - алып тастағанда, қоспағанда
за наличные - қолма-қол ақшаға
за переездом - өткелдің арғы бетінде
за период - кезең ішінде, кезеңде
за период времени - уақыт кезеңінде
за пределы - тысқары
за пределы области - облыс аумағынан                
тысқары

за собственный счет - меншікті шот есебінен
за счет другого лица - басқа адамның есебінен
за счет кредита - несие есебінен
за счет организации - ұйым есебінен

за счет собственных средств - меншікті қаражат 
есебінен

заактировать документы - құжаттарды актілеу
заарендовать - жалға алу
забалансированные счета - теңгерілгеннен тысқары 
шоттар

забалансовое обязательство - теңгерімнен тысқары 
міндеттеме

забалансовое финансирование - теңгерімнен тысқары 
қаржыландыру 

забалансовые операции - теңгерімнен тысқары 
операциялар

забалансовые статьи - теңгерімнен тысқары баптар
забалансовые финансы - теңгерімнен тысқары қаржы
забалансовый - теңгерімнен тысқары
забалансовый счет - теңгерімнен тысқары шот
забалансовый счет бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есептің теңгерімнен тысқары шоты

забалансовый учет - теңгерімнен тысқары есеп
забаллотировать - дауыс бермеу, сайламау
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забастовка - ереуіл
заблаговременно - күні бұрын 
заблаговременное нарушение контракта - 
келісімшартты күні бұрын бұзу, келісімшарттың күні 
бұрын бұзылуы

заблаговременное определение цены - бағаны күні 
бұрын анықтау

заблаговременный контракт - күні бұрын жасалған 
келісімшарт

заблокирование - тосқауыл қою, оқшауландыру
заблокированный счет - оқшауландырылған шот
забронировать - оқшаулау; сауыттау; сақтап қою
заведение - мекеме, кəсіпорын
заведовать - меңгеру
заведомо ложное аудиторское заключение - көрінеу 
жалған аудиторлық тұжырым

заведомо ложный - көрінеу жалған
заверение - растама, растау
заверение документа - құжатты растау
заверение копии - көшірмені растау
заверение печатью - мөрмен растау
заверение подписи - қойылған қолды растау
заверение штампом - мөртабанмен растау
заверенная копия - расталған көшірме
заверенная копия документа - құжаттың 
куəландырылған көшірмесі 

заверенная подпись - расталған қол қою
заверенное платежное требование - расталған төлем 
талабы

заверенный денежный документ - расталған ақша 
құжаты

заверенный залог - расталған кепілзат
заверенный чек - расталған чек 
заверительная надпись - куəландыру жазбасы
заверительная надпись к делу (описи) - іске 

(тізімдемеге) куəландырма жазба 
заверительный лист дела - істің куəлаңдырма қағазы 
заверить - растау, куəландыру 
заверить копию документа - құжат көшірмесін 
куəландыру

завершение - аяқтау
завершение контракта - келісімшарттың аяқталуы
завершение кредитного соглашения - несие келісімінің 
аяқталуы

завершение переговоров - келіссөздің аяқталуы
завершение плана - жоспардың аяқталуы
завершение платежей - төлемдерді аяқтау
завершение программы - бағдарламаның аяқталуы
завершение сделки - мəмілені аяқтау
завершить возврат - қайтарымды аяқтау
завершить срабатывание - іске қосылуды аяқтау
заверять - растау, куəландыру
завет - өсиет
завещание - өсиет, өсиетнама, өсиетхат
завещатель - өсиет қалдырушы
завещательное письмо - өсиет хат 
завещательное распоряжение - өсиеттік өкім
завещательный отказ - өсиеттік бас тарту 

завещательный счет - өсиеттік шот
завещать - өсиет ету; мұра етіп қалдыру
завизировать - бұрыштама қою
зависание - тұрып қалу, тұқыру
зависимое общество - тəуелді қоғам
зависимость - тəуелділік
зависимость взаимная - өзара тəуелділік
зависимость статистическая - статистикалық 
тəуелділік

зависимость финансовая - қаржылық тəуелділік
зависимость экономическая - экономикалық тəуелділік
зависимый спрос - тəуелді сұраным
завладение - иемдену 
завладеть - иемденіп алу
завод - зауыт
завод-поставщик - жеткізуші зауыт
завод-потребитель - тұтынушы зауыт
заводское испытание - зауыт сынағы
завоевание авторитета - беделге ие болу
завоевание доверия - сенімге ие болу 
завоевание ниши - тауаша жеңіп алу 
завоевание рынка - нарықты жаулап алу
завоевание хорошей репутации - жақсы атаққа жету
завоз - жеткізу
заволокитить дело - істі ұзаққа созу 
завуалировать - бүркемелеу, жасыру 
завхоз - шаруашылық меңгерушісі
завышение - көтеру, асырып көрсету
завышение норм - нормаларды көтеру
завышение оценочной стоимости - бағалау құнын 
көтеру

завышение показателей - көрсеткіштерді асырып 
көрсету

завышение прибылей - пайданы асырып көрсету
завышение расходов - шығысты асырып көрсету
завышение стоимости - құнын көтеру
завышение цен - бағаны көтеру
завышенная цена - өсірілген баға, көтеріңкі баға
завышенные нормы - көтеріңкі нормалар
завышенные расценки - көтеріңкі бағалық
завышенный - көтеріңкі, асырыңқы (акциялардың 
бағамы туралы) 

завышенный валютный курс - көтеріңкі валюта 
бағамы

заглавие - тақырып 
заглавная буква - бас əріп
заглушать - тұмшалау
заговор - астыртын əрекет; қаскүнемдік
заголовок - тақырып, атау
заголовок дела - іс атауы
заголовок документа - құжат тақырыбы
заголовок письма - хаттың тақырыбы
заготовка - дайындама
заграничная облигация - шетелдік облигация
заграничный - шетелдік
заграничный паспорт - шетелдік паспорт 
загруженность - жұмысбастылық
загрузка - жүктеме; тиеу, арту
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загрузка плановая - жоспарлы жүктелім
ЗАГС (запись гражданского состояния) - АХАТ 

(азаматтық хал актісін тіркеу)
задание - тапсырма
задаток - кепілақы, кепілақша‚ қардар
задаток гарантийный - кепілдікті қардар
задача - міндет
задача контрольная - бақылау міндеті
задача крупномасштабная - кең ауқымды міндет
задача максимизации - барынша арттыру міндеті
задача масштабная - ауқымды міндет
задача минимизации - барынша азайту міндеті
задача минимизации затрат - шығынды барынша 
азайту міндеті

задача оптимизации - оңтайландыру міндеті
задача основная - негізгі міндет
задача особая - ерекше міндет
задача ответственная - жауапты міндет
задача очередная - кезекті міндет
задача первоочередная - бірінші кезектегі міндет
задача первостепенной важности - бірінші дəрежедегі 
маңызды міндет 

задача приоритетная - басым міндет
задача программирования - бағдарламалау міндеті
задача размещения и развития производства - 
өндірісті орналастыру жəне дамыту міндеті

задача статистическая - статистикалық міндет
задача управления - басқару міндеті
задача управления маркетингом - маркетингіні 
басқару міндеті

задача ценообразования - баға белгілеу міндеті
задачи текущие - ағымдағы міндеттер
задачи экономические - экономикалық міндеттер
задел - дайындама
заделка - бітеу, жабу; əзірлеме, дайындама, 
заделка депеши - жеделхат дайындамасы
заделка посылок - сəлемдемені (сауқатты) дайындау
задержанная заработная плата - кідіртілген жалақы
задержанная сумма - ұстап қалынған сома
задержать - кешіктіру, кідірту, тоқтату
задержка - кідіріс, бөгеліс 
задержка в исполнении контракта - келісімшартты 
орындаудағы кідіріс

задержка в открытии - ашылудағы кідіріс 
задержка в открытии аккредитива - аккредитив 
ашудағы кідіріс

задержка в получении информации - ақпарат алудағы 
кідіріс

задержка отправления - жөнелтімді кідірту
задержка платежа - төлемді кідірту
заднее число - бұрынғы күн, алдыңғы күн
задний план - артқы орында
задняя кромка отправления - жөнелтімнің артқы жиегі
задолжать - қарыз болу, берешек болу
задолженная сумма - борышқа алынған сома
задолженность - берешек
задолженность бухгалтерская - бухгалтерлік берешек
задолженность взаимная - өзара берешек

задолженность государственная - мемлекеттік берешек 
задолженность дебиторская - дебиторлық берешек, 
алашақ

задолженность денежная - ақшалай берешек
задолженность долгосрочная - ұзақ мерзімді берешек
задолженность ипотечная - ипотекалық берешек
задолженность краткосрочная - қысқа мерзімді 
берешек

задолженность кредиторская - кредиторлық берешек, 
несиегерлік берешек 

задолженность ликвидная - өтімді берешек
задолженность необеспеченная - кепілдікпен 
қамтамасыз етілмеген берешек

задолженность неоплаченная - төленбеген берешек
задолженность непогашенная - өтелмеген берешек
задолженность обеспеченная - кепілдікпен қамтамасыз 
етілген берешек

задолженность оцененная - бағаланған берешек
задолженность по выплате дивидендов - дивиденд 
төлеу бойынша берешек

задолженность по выплате пенсий - зейнетақы төлеу 
бойынша берешек

задолженность по дивидендам - дивиденд бойынша 
берешек

задолженность по закладной - кепілхат бойынша 
берешек

задолженность по заработной плате (зарплате) - 
жалақы бойынша берешек

задолженность по клирингу - клиринг бойынша 
берешек

задолженность по краткосрочным кредитам - қысқа 
мерзімді кредит бойынша берешек

задолженность по кредитам - кредит бойынша берешек
задолженность по налогу - салық бойынша берешек
задолженность по оплате - төлем бойынша берешек
задолженность по оплате труда - еңбекақы бойынша 
берешек

задолженность по основному долгу - негізгі борыш 
бойынша берешек

задолженность по процентам - пайыздар бойынша 
берешек

задолженность по процентным ставкам - пайыздық 
мөлшерлеме бойынша берешек

задолженность по ссудам - несие бойынша берешек
задолженность по счету - шот бойынша берешек 
задолженность по уплате налогов - салық төлеу 
бойынша берешек

задолженность правительству - үкіметке берешек
задолженность просроченная - мерзімі өткен берешек 
задолженность работников и других лиц - 
қызметкерлер мен басқа да тұлғалардың берешегі 

задолженность списанная - есептен шығарылған 
берешек

задолженность текущая - ағымдағы берешек
задолженность условная - шартты берешек
задолженность финансовая - қаржылық берешек
задолженность фискальная - қазыналық берешек
заем - қарыз, қарызхат
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заем беспроцентный - пайызсыз қарыз
заем бессрочный - мерзімсіз қарыз
заем в долларах - доллар түріндегі қарыз
заем в иностранной валюте - шетел валютасы түріндегі 
қарыз

заем внешний - сыртқы қарыз
заем внутренний - ішкі қарыз
заем выигрышный - ұтыс қарызхаты
заем гарантийный - кепілдікті қарыз
заем гарантированный - кепілдік берілген қарыз
заем государственного сектора - мемлекеттік сектор 
қарызы

заем государственный - мемлекеттік қарыз
заем движимости - жылжитын мүлік қарызы
заем долгосрочный - ұзақ мерзімді қарыз
заем дуальный - қос валюталы қарыз 
заем золотой - алтын қарызхат
заем индексированный - индекстелген қарыз
заем иностранный - шетелге қарыз, шетелдік қарыз 
заем ипотечный - ипотекалық қарыз
заем кабальный - кіріптарлық қарыз
заем компенсационный - өтемақылы қарыз 
заем конверсионный - айырбасталымдық қарыз
заем краткосрочный - қысқа мерзімді қарыз 
заем льготный - жеңілдікті қарыз
заем международный - халықаралық қарыз
заем межправительственный - үкімет аралық қарыз
заем негарантированный - кепілдік берілмеген қарыз, 
бейкепілдікті қарыз

заем неиспользованный - пайдаланылмаған қарыз
заем необеспеченный - қамтамасыз етілмеген қарыз
заем неоплаченный - төленбеген қарыз
заем обеспеченный - қамтамасыз етілген қарыз
заем облигационный - облигациялық қарызхат, 
облигациялық қарыз

заем опционный - опциондық қарыз
заем переходный - өтпелі қарыз
заем персональный - дербес қарыз, атаулы қарыз
заем по доверенности - сенімхат бойынша қарыз
заем по требованию - талап ету бойынша қайтарылатын 
қарыз

заем под залог - кепілзат кепілдігімен берілетін қарыз
заем под залог имущества - мүлік кепілімен берілетін 
қарыз

заем под низкие проценты - төмен пайыз кепілдігімен 
қарыз

заем под проценты - пайыз кепілдігімен берілетін қарыз
заем правительственный - үкіметтік қарыз
заем предыдущий - бұрынғы қарыз
заем принудительный - мəжбүрлемелі қарыз
заем просроченный - мерзімі өткен қарыз
заем процентный - пайызды қарыз 
заем с единовременным погашением - бір жолғы 
өтелетін қарыз

заем с единой выплатой - бірыңғай төленетін қарыз
заем с нулевым купоном - нөл купонды қарыз
заем с переменной процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі ауыспалы қарыз

заем с плавающей процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі құбылмалы қарыз

заем с прямым погашением - тікелей өтелетін қарыз
заем с твердой процентной ставкой - тұрақты 
пайыздық мөлшерлемелі қарыз

заем с твердым процентом - пайызы тұрақты қарыз
заем с фиксированной нормой - тиянақталған мөлшерлі 
қарыз 

заем с фиксированной процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі тиянақталған қарыз

заем с фиксированной ставкой - мөлшерлемесі 
тиянақталған қарыз

заем среднесрочный - орта мерзімді қарыз
заем срочный - мерзімді қарыз
заем целевой - мақсатты қарыз
заем, привлекаемый под поручительство государства 

- мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз 
заемные деньги - қарыз ақша
заемные оборотные средства - қарыздық айналым 
қаражаты

заемные резервы - сақтық қарыз қорлары 
заемные средства - қарыз қаражаты 
заемные средства банка - банктің қарыз қаражаты
заемный капитал - қарыз капиталы 
заемный процент - қарыз пайызы
заемщик - қарызгер, қарыз алушы, қарыздар
заемщик по ипотеке - ипотека бойынша қарызгер
заемщик по облигационному займу - облигациялық 
қарыз бойынша қарызгер

заемщик, просрочивший платеж - төлем мерзімін 
кешіктірген қарызгер

зажим - қысым
заимодавец - қарыз беруші 
заимодавец под заклад - кепілпұлға қарыз беруші
заимодавец под залог - кепілге қарыз беруші
заимодатель - қарыз беруші 
заимодержатель - қарызхат ұстаушы, қарызхат иесі 
заимоспособность - қарыз алу қабілеттілігі, қарыз алуға 
қабілеттілік 

заимствование - қарызға алу, қарыз алу, қарыз алысу, 
алыс-беріс

заимствованные средства - қарызға алынған қаражат
заимствовать - қарыз алу
заинтересованное лицо - мүдделі тұлға
заинтересованность - мүдделілік, қызығушылық, 
ынталылық

заинтересованность взаимная - өзара мүдделілік
заинтересованность экономическая - экономикалық 
мүдделілік

заинтересованные стороны - мүдделі тараптар
заинтересованный - мүдделі
займодавец - қарыз беруші
займодержатель - қарыз иесі, қарыз ұстаушы 
займополучатель - қарыз алушы 
займы правительства - үкіметтің қарызы
заказ - тапсырыс
заказ бюджетный - бюджеттік тапсырыс
заказ государственный - мемлекеттік тапсырыс
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заказ на открытки, конверты - ашықхатқа, хатқалтаға 
тапсырыс 

заказ на периодические печатные издания - мерзімді 
баспасөз басылымдарына тапсырыс 

заказ на товары с доставкой по почте - пошта арқылы 
жеткізілетін тауарларға тапсырыс

заказ по почте - пошта арқылы тапсырыс
заказ по телеграфу - телеграф арқылы берілетін 
тапсырыс

заказать разговор - сөйлесуге тапсырыс беру
заказ-наряд - тапсырыс-жүктелім
заказная бандероль - тапсырысты бандероль 
заказная корреспонденция - тапсырысты хат-хабар
заказная система - тапсырыс жүйесі 
“Заказная. Судебная повестка. С заказным 
уведомлением” - “Тапсырысты. Соттың шақыруы. 
Тапсырысты хабарламамен”

заказное - тапсырысты, тапсырыстық
заказное отправление (R) - тапсырысты жөнелтім (R)
заказное письмо - тапсырысты хат
заказное письмо с уведомлением - хабарламалы 
тапсырысты хат

заказное почтовое отправление - тапсырысты пошта 
жөнелтімі

заказное служебное - тапсырысты қызметтік
заказные отправления - тапсырысты жөнелтімдер
заказчик - тапсырыс беруші 
закалка - шынықтыру, шыңдау
заклад - кепілсалым, кепілпұл, кепілге салу 
заклад имущества - мүлікті кепілге салу
закладка - кепілдікке беру; бетбелгі
закладная - кепілхат
закладная именная - есімді кепілхат
закладная ипотечная - ипотекалық кепілхат
закладная квитанция - кепілхатты түбіртек
закладная конвертируемая - айырбасталымды  
кепілхат

закладная на движимое имущество - жылжитын 
мүлікке берілетін кепілхат

закладная таможенная - кеден кепілхаты
закладное свидетельство - кепілхатты куəлік 
закладной лист - кепілхаттық қағаз, кепілхаттық парақ 
закладной сертификат - кепілхаттық сертификат
закладные ценные бумаги - кепілге салынатын бағалы 
қағаздар

закладодержатель - кепілхат ұстаушы
закладчик - кепілге салушы, кепілгер
закладывать - кепілге салу, кепілге беру 
закладывать в залог - кепілге салу
закладывать в ипотеку - ипотекаға кепілге салу
закладывать имущество - мүлікті кепілге салу
закладывать недвижимость - жылжымайтын мүлікті 
кепілге салу

закладывать ценные бумаги - бағалы қағаздарды 
кепілге салу

заклеивать конверт - хатқалтаны желімдеу
заключать договор о ссуде - несие туралы шарт жасасу
заключать сделку - мəміле жасасу

заключать сделку о займе - қарыз туралы мəміле 
жасасу

заключать соглашение о займе - қарыз туралы келісім 
жасасу

заключение - тұжырым, қорытынды, қорытындылама; 
жасау, жасасу (мəміле туралы)

заключение аудитора - аудитордың қорытындысы
заключение аудитора по финансовому отчету - 
аудитордың қаржылық есеп бойынша қорытындысы 

заключение аудиторское - аудиторлық тұжырым
заключение бухгалтерских записей - бухгалтерлік 
жазбалардың қорытындысы

заключение внешнего аудитора - сыртқы аудитордың 
қорытындысы

заключение договора - шарт жасасу
заключение займа - қарыз қорытындысы
заключение комиссии - комиссия қорытындысы
заключение обвинительное - айыптау қорытындысы
заключение по годовому отчету - жылдық есеп 
бойынша қорытындылама

заключение по государственному бюджету - 
мемлекеттік бюджет бойынша қорытындылама

заключение с оговоркой - ескертпелі қорытынды
заключение сделки - мəміле жасасу
заключение соглашения - келісім жасасу
заключение счетов - шоттардың қорытындысы
заключение эксперта - сарапшы қорытындысы
заключение эксперта-бухгалтера - сарапшы-
бухгалтердің қорытындысы

заключение экспертизы - сараптама қорытындысы
заключение экспертное - сарапшылық қорытынды
заключение экспортера - экспортшы қорытындысы
заключительная котировка - қорытынды баға 
белгіленімі

заключительная цена - қорытынды баға 
заключительное вознаграждение - қорытынды сыйақы 
заключительное соглашение - қорытынды келісім
заключительные обороты - қорытынды айналымдар
заключительные проводки - қорытынды өткізбелер 

(жазбалар)
заключительный бухгалтерский баланс - бухгалтерлік 
қорытынды теңгерім 

заключительный годовой баланс - жылдық қорытынды 
теңгерім

заключительный отчет - қорытынды есептеме (есеп 
беру)

заключительный протокол - қорытынды хаттама
заключительный протокол актов ВПС - ДПО 
актілерінің қорытынды хаттамасы

заключительный счет - қорытынды шот
закодированный - кодталған
закодировать - кодтау
закон - заң 
закон бюджетный - бюджет заңы
закон вероятности - ықтималдық заңы
закон гражданский - азаматтық заң
закон действующий - қолданыстағы заң
закон денежного обращения - ақша айналысы заңы
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закон конкуренции - бəсеке заңы
закон накопления - қор жинау заңы, қорлану заңы
закон недействующий - қолданылмайтын заң
Закон о банкротстве - Банкроттық туралы заң
закон отмененный - күші жойылған заң
закон оценки - бағалау заңы
закон политической экономии - саяси экономия заңы
закон прибавочной стоимости - қосымша құн заңы
закон применимый - қолдануға болатын заң
закон развития - даму заңы
закон распределения - бөлу заңы
закон распределения по труду - еңбекке қарай бөлу 
заңы

закон, смягчающий ответственность - жауаптылықты 
жеңілдететін заң

закон сокращающейся доходности - қысқармалы 
табыстылық заңы

закон спроса и предложения - сұраныс пен ұсыныс 
заңы

закон средней нормы прибыли - пайданың орташа 
нормасы заңы

закон статистический - статистикалық заң
закон стоимости - құн заңы
закон суда - сот заңы
закон таможенный - кеден заңы
закон тарифный - тарифтік заң
закон убывающей доходности - кемімелі табыстылық 
заңы

закон убывающей отдачи - кемімелі қайтарым заңы
закон убывающей полезности - кемімелі пайдалылық 
заңы

закон убывающей предельной полезности - кемімелі 
шекті пайдалылық заңы

закон убывающей производительности труда - 
кемімелі еңбек өнімділігі заңы

закон, усиливающий ответственность - жауаптылықты 
күшейтетін заң

закон экономии труда - еңбекті үнемдеу заңы
закон экономический - экономикалық заң
законвертирование - хатқалтаға салу
законная собственность - заңды меншік
законная ставка процента - заңды пайыз мөлшерлемесі
законное аннулирование долга - борыштың күшін 
заңды түрде жою

законное владение собственностью - меншікті заңды 
иелену 

законное залоговое право - заңды кепілзаттық құқық
законное имущество - заңды мүлік 
законное партнерство - заңды əріптестік, заңды 
серіктес

законное платежное средство - заңды төлем құралы
законное право собственности - заңды меншік құқығы
законное средство платежа - заңды төлем құралы
законность - заңдылық
законные деньги - заңды ақша
законные инвестиции - заңды инвестиция
законные органы власти - заңды билік органдары
законный - заңды

законный держатель - заңды ұстаушы
законный интерес - заңды мүдде
законный порядок - заңды тəртіп
законный представитель - заңды өкіл
законный процент - заңды пайыз
законный список - заңды тізім 
законный титул собственности - заңды меншік титулі
законодатель - заң шығарушы
законодательная власть - заң шығарушы өкімет
законодательная инициатива - заң шығарушылық 
бастамашылық

законодательное собрание - заң шығарушылық 
жиналыс

законодательные акты - заңнамалық актілер
законодательные нормативные правовые акты - 
заңнамалық нормативтік құқықтық актілер

законодательные ограничения - заңнамалық  
шектеулер 

законодательный - заң шығарушылық
законодательный акт - заңнамалық акт 
законодательный орган - заң шығарушы орган
законодательство - заңнама, заңдар, низам; заң шығару, 
заң шығарушылық

законодательство антидемпинговое - демпингіге қарсы 
заңнама

законодательство антимонопольное - монополияға 
қарсы заңнама

законодательство антитрестовое - трестіге қарсы 
заңнама

законодательство архивное - мұрағаттық заңнама
законодательство банковское - банктік заңнама, банк 
заңнамасы

законодательство биржевое - биржа заңнамасы
законодательство валютное - валюталық заңнама
законодательство вексельное - вексельдік заңнама
законодательство гражданское - азаматтық заңнама
законодательство действующее - қолданыстағы 
заңнама

законодательство денежное - ақша заңнамасы
законодательство международное - халықаралық 
заңнама

законодательство местное - жергілікті заңнама
законодательство налоговое - салық заңнамасы, салық 
низамы 

законодательство национальное - ұлттық заңнама
законодательство о банках - банктер туралы заңнама
законодательство о банкротстве - банкроттық туралы 
заңнама

законодательство о социальном обеспечении - 
əлеуметтік қамсыздандыру туралы заңнама 

законодательство о таможенном деле - кеден ісі туралы 
заңнама

законодательство о труде - еңбек туралы заңнама
законодательство об охране природы - табиғатты 
қорғау туралы заңнама

законодательство ограничительное - шектемелі 
заңнама

законодательство патентное - патенттік заңнама



631 ЗАЛ

законодательство по охране труда - еңбекті қорғау 
жөніндегі заңнама

законодательство по таможенному делу - кеден ісі 
жөніндегі заңнама

законодательство по ценным бумагам - бағалы 
қағаздар жөніндегі заңнама

законодательство против недобросовестной 
конкуренции - арамза бəсекелестікке қарсы заңнама

законодательство социальное - əлеуметтік заңнама
законодательство существующее - қолданыстағы 
заңнама

законодательство таможенное - кеден заңнамасы
законодательство торговое - сауда заңнамасы
законодательство трастовое - сенімгерлік қор 
заңнамасы

законодательство трудовое - еңбек заңнамасы
законодательство уголовное - қылмыстық заңнама
законодательство хозяйственное - шаруашылық 
заңнамасы

закономерность - заңдылық
закономерность развития - даму заңдылығы
законоположение - заң ережесі, зандық қағида
законопослушность - заң сыйлаушылық
законопроект - заң жобасы
законопроект бюджетный - бюджеттік заң жобасы
законопроект об ассигнованиях - қаражаттандыру 
туралы заң жобасы

законопроект финансовый - қаржылық заң жобасы 
законотворчество - заң шығарушылық
законспектировать - тоқтата тұру; бұзылудан сақтау 

(мұрағат) қысқаша жазба жасау 
законы иностранные - шетелдік заңдар
законы о бюджетных правах - бюджеттік құқықтар 
туралы заңдар

законы о наследовании - мұралану туралы заңдар
законы обычного права - ғұрыптық құқық заңдары
законы рыночной экономики - нарықтық экономика 
заңдары

законы экономические - экономикалық заңдар
законы экономического развития - экономикалық даму 
заңдары

законы юридические - заңи заңдар
закрепитель - бекіткіш
закрепительный талон - бекіту талоны
закрепить - бекемдеу, баянды ету
закрепить достигнутое - қол жеткізілгенді баянды ету
закрепление - бекіту
закрепление разрушенных листов - бүлінген 
парақтарды бекіту

закрепление текста документа - құжат мəтінін нығайту
закрепленная процентная ставка - бекітілген 
пайыздық мөлшерлеме

закрепленное вещное право - бекітілген заттық құқық
закрепленное выжидательное право - бекітілген 
аңысын аңдау құқығы

закрепленные права - бекітілген құқықтар
закрывать аккредитив - аккредитивті жабу
закрывать депозит - депозитті жабу

закрывать позицию - жайғасымды жабу
закрывать рынок - нарықты жабу, базарды жабу
закрывать сделку - мəмілені жабу
закрывать счет - шотты жабу
закрытая акционерная компания - жабық акционерлік 
компания

закрытая биржа - жабық биржа
закрытая депеша - жабық жеделхат
закрытая доля - жабық үлес
закрытая информация - жабық ақпарат
закрытая подписка - жабық жазылыс
закрытая позиция - жабық жайғасым
закрытая эмиссия - жабық эмиссия
закрытие аукциона - аукционды жабу 
закрытие биржи - биржаны жабу
закрытие бухгалтерских книг - бухгалтерлік 
кітаптарды жабу

закрытие бюджетных кредитов - бюджеттік кредитті 
жабу 

закрытие временное - уақытша жабу
закрытие главной книги - бас кітапты жабу
закрытие кредита - кредитті жабу, несиені жабу
закрытие лицевого счета - дербес шотты жабу 
закрытие на конец года - жылдың аяғында жабу
закрытие сделки - мəмілені жабу 
закрытие списков - тізімдерді жабу 
закрытие счета - шотты жабу, шоттың жабылуы
закрытое акционерное общество (ЗАО) - жабық 
акционерлік қоғам

закрытое депонирование - жабық депозиттеу
закрытое письмо - жабық хат
закрытое размещение - жабық орналастыру
закрытый заклад - жабық кепілсалым
закрытый рынок - жабық нарық
закрытый способ учета ценных бумаг - бағалы 
қағаздар есебінің жабық тəсілі

закрытый способ хранения ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды сақтаудың жабық тəсілі

закрытый счет - жабық шот
закрытый фонд - жабық қор
закуп - сатып алу
закуп из одного источника - бір көзден (жерден) сатып 
алу 

закупка (закуп) - көтере сатып алу, толайым сатып алу
закупка оптовая - көтерме саудада көтере сатып алу, 
көтерме саудада толайым сатып алу 

закупка оптом - толайым сатып алу
закупка по заказу - тапсырыс бойынша көтере сатып 
алу 

закупка правительтственная - үкіметтің көтере сатып 
алуы

закупочная цена - сатып алу бағасы 
закупщик - көтере сатып алушы
зал - зал, құжыра
зал заседаний правления банка - банк басқармасының 
мəжілісханасы

зал кассовый - касса құжырасы
зал читальный - оқу залы, оқу құжырасы
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залежалый - өтімсіз, жатып қалған 
залезать в долги - борышқа бату 
залог - кепіл; кепілдік; кепілзат
залог валюты - валюта кепілі
залог движимого имущества - жылжымалы мүлік 
кепілі

залог движимости - жылжитын мүлік кепілі
залог дебиторской задолженности - дебиторлық 
берешек кепілі

залог должника - борышкердің кепілзаты
залог дружбы - достық кепілі
залог зарегистрированный - тіркелген кепілзат
залог земельный (земли) - жерді кепілге салу 
залог имущества - мүлік кепілі, мүлікті кепілге салу
залог ипотечный - ипотекалық кепілзат
залог недвижимого имущества - жылжымайтын мүлік 
кепілі

залог недвижимости - жылжымайтын мүлік кепілі
залог облигаций - облигациялар кепілі
залог по выданной ссуде - берілген несие бойынша 
кепілзат

залог посткризисного развития - дағдарыстан кейінгі 
даму кепілі

залог рентный - ренталық кепілзат
залог рыночный - нарықтық кепілзат 
залог товаров в обороте - айналымдағы тауарларды 
кепілге салу 

залог ценных бумаг - бағалы қағаздар кепілі, бағалы 
қағаздарды кепілге салу

залог чека - чек кепілі, чекті кепілге салу
залоговая - кепілді 
залоговая облигация - кепілзаттық облигация
залоговая ставка - кепілзаттық мөлшерлеме
залоговое обеспечение проблемных кредитов - 
проблемалы кредиттерді кепілзатпен қамтамасыз ету

залоговое обязательство - кепілзаттық міндеттеме 
залоговое письмо - кепілді хат, кепілзаттық хат
залоговое право - кепілзаттық құқық 
залоговое распоряжение - кепілзаттық өкімхат
залоговое соглашение - кепілзаттық келісім
залоговые права на имущество - мүлікке кепілзаттық 
құқық

залоговые ссуды - кепілзаттық несие
залоговый акт - кепілді акт
залоговый билет - кепілді билет
залоговый гарантийный депозит - кепілдікті 
кепілзаттық депозит

залоговый договор - кепілзаттық шарт
залоговый документ - кепілді құжат
залоговый запас - кепілді босалқы қор
залоговый индоссамент - кепілзаттық индоссамент
залоговый кредит - кепілді кредит 
залоговый сертификат - кепілзаттық сертификат, 
кепілді сертификат 

залогодатель - кепілзат беруші, кепіл беруші 
залогодержатель - кепілзат (кепіл) ұстаушы, кепілзат 
иесі, кепілге зат ұстаушы 

залогодержатель зарегистрированный - тіркелген 
кепілзат иесі

залогополучатель - кепілзат алушы
заложенная недвижимость - кепілге алынған 
жылжымайтын мүлік

заложенная облигация - кепілге салынған облигация
заложенная ссуда - кепілге салынған несие
заложенная тратта - кепілге салынған тратта
заложенные активы - кепілге алынған активтер
заложенные ценные бумаги - кепілге салынған бағалы 
қағаздар

заложенный - кепілге салынған
заложенный вексель - кепілге салынған вексель
заложенный счет - кепілге салынған шоттар
заложить - кепілге салу
заложить имущество - мүлікті кепілге салу
заложник - кепілгер, аманатшы
замедление инфляции - инфляцияның баяулауы
замедление отправления - жөнелтімді кешіктіру
замедление роста цен - бағаның өсуін баяулату
замедление темпа - қарқынның баяулауы
замедление темпа роста - өсу қарқынының баяулауы
замедление темпа экономического роста - 
экономикалық өсу қарқынының баяулауы

замедление темпов инфляции - инфляция қарқынын 
баяулату

замедленный - баяулатылған
замена - ауыстыру, алмастыру
замена арбитра - төрешіні ауыстыру
замена банкнот и монет - банкнот пен мəнетті 
ауыстыру

замена валют - валюталарды ауыстыру
замена выгодополучателя - пайда алушыны ауыстыру
замена долговых обязательств акциями - борыштық 
міндеттемелерді акциялармен ауыстыру

замена застрахованного - сақтандырылушыны 
ауыстыру

замена краткосрочного займа долгосрочным - қысқа 
мерзімді қарызды ұзақ мерзімді қарызбен ауыстыру

замена международного перевода с наложенным 
платежом - үстеме төлемді халықаралық аударымды 
ауыстыру

замена наказания - жазаны ауыстыру
замена национальной валюты на международные 
денежные активы - ұлттық валютаны халықаралық 
ақша активтеріне ауыстыру

замена обеспечения - қамсыздандыруды ауыстыру
замена обеспечения ссуды - несиенің қамтамасыз 
етілуін ауыстыру

замена обязательства - міндеттемені ауыстыру
замена персонала - қызметкерлерді ауыстыру
замена разосланных экземпляров - жөнелтілген 
даналарды ауыстыру

замена эквивалентная - баламалы ауыстырым
замена-вложение почтового отправления - пошта 
жөнелтімін алмастырып салу

заменитель - ауыстырушы; ауыстырма, алмастырғыш, 
ауыстырғыш, ауыстырылғыш, орнына қолданылушы
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заменитель денег (денежный) - ақша алмастырғыш, 
ақшаның орнына қолданылушы, ақшаны ауыстырғыш, 
ақша ауыстырмасы

заменять - алмастыру, ауыстыру
заменяющая накладная сдачи - өткізімнің 
ауыстыратын жүкқұжаты, өткізуді ауыстыратын 
жүкқұжат

замер процента усадки документов - құжаттардың 
сему пайызын өлшеу 

заместитель - орынбасар
заместитель генерального директора - бас 
директордың орынбасары

заместитель главного бухгалтера-контролера - 
бақылаушы-бас бухгалтердің орынбасары

заместитель директора - директордың орынбасары 
заместитель заведующего - меңгерушінің орынбасары
заместитель казначея - қазынашының орынбасары
заместитель начальника отдела - бөлім бастығының 
орынбасары

заместитель председателя - төрағаның орынбасары
заместитель президента - президенттің орынбасары
заместитель руководителя по финансовым вопросам - 
басшының қаржы мəселелері жөніндегі орынбасары

заместитель управляющего - басқарушының 
орынбасары

заметка - белгі, қысқажазба 
замечание - ескертпе, ескерту
замещать - орнын басу, ауыстыру
замещение - ауыстыру, алмастыру, орнын басу, орнына 
жүру, орнына қолданылу

замещение - орнын басу
замещение в правах - құқықтарда орнын басу
замещение долга - борышты ауыстыру
замкнутая валюта - томаға-тұйық валюта
замкнутая финансовая система - тұйық қаржылық 
жүйе

замкнутая экономическая система - томаға-тұйық 
экономикалық жүйе (шетелдермен байланысы жоқ 
экономикалық жүйе)

замораживание - тыйым салу, тоқтатып қою, оқшаулау; 
тоңазыту

замораживание активов - активтерге тыйым салу
замораживание арендной платы - жалдау ақысын 
тоқтатып қою

замораживание банковского счета - банк шотына 
тыйым салу

замораживание бюджетных средств - бюджет 
қаражатын тоқтатып қою

замораживание вклада - салым ақшаны тоқтатып қою
замораживание долгов - борыштарды тоқтатып қою
замораживание заработной платы (зарплаты) - 
жалақыға тыйым салу

замораживание капитала - капиталға тыйым салу, 
капиталды оқшаулау

замораживание кредита - кредитке тыйым салу
замораживание платежей - төлемдерге тыйым салу
замораживание средств - қаражатқа тыйым салу 
замораживание счетов - шоттарға тыйым салу

замораживание тарифов - тарифтерді тоқтатып қою
замораживание цен - бағаға тыйым салу, бағаны 
қалпында сақтау

замораживать счет - шотты оқшаулау
замораживать фонды - қорларды оқшаулау
замороженная ссуда - оқшауландырылған несие
замороженный капитал - тыйым салынған капитал
замороженный кредит - оқшауландырылған кредит
замороженный счет - тыйым салынған шот
замыкание - тұйықталу
замысел - ниет
замять - басып қою, тоқтатып тастау
занесение - енгізу
занесение в актив баланса - теңгерім активіне енгізу
занесение в пассив баланса - теңгерімнің пассивіне 
енгізу

занесение в протокол - хаттамаға енгізу
занесение в список - тізімге енгізу
занесение в черный список - қара тізімге енгізу
занесение на счет - шотқа енгізу 
занесение суммы в дебет счета - соманы шот дебетіне 
енгізу

занесение суммы в кредит счета - соманы шот 
кредитіне енгізу

занести в протокол - хаттамаға жазу
занести на счет - шотқа жазу
занижение - төмендету, кемітіп көрсету
занижение доходов - табысты кемітіп көрсету, кірісті 
кемітіп көрсету

занижение норм - нормаларды төмендету
занижение нормы выработки - өнім нормасын кеміту
занижение платежей в бюджет - бюджетке төленетін 
төлемдерді кемітіп көрсету

занижение прибыли - пайданы кемітіп көрсету
занижение размеров капитала - капиталдың мөлшерін 
төмендету

занижение цены - бағаны төмендету
заниженная цена - төмендетілген баға
занимаемая должность - атқаратын қызмет
занимать - қарыз алу
занимать без процентов - пайызсыз қарыз алу
занимать в пределах лимита - лимит шегінде қарыз алу
занимать ведущие позиции - жетекші жайғасымдарға 
орналасу

занимать выжидательную позицию - аңысын аңдау 
айқындамасын ұстау

занимать деньги - қарызға ақша алу
занимать деньги без процентов - қарызға пайызсыз 
ақша алу

занимать деньги под закладную - кепілпұл кепілімен 
қарызға ақша алу

занимать деньги под залог - кепілзат кепілімен қарызға 
ақша алу

занимать деньги под проценты - пайыз кепілімен 
қарызға ақша алу

заниматься - айналысу, шұғылдану
заниматься незаконными операциями - заңсыз 
операциялармен шұғылдану
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заниматься посредническими операциями - 
делдалдық операциялармен айналысу 

заносить в бухгалтерскую книгу - бухгалтерлік кітапқа 
енгізу

заносить в черный список - қара тізімге енгізу
занятие - жұмыс, іс, еңбек, кəсіп; сабақ, оқу; жұмысқа 
орналасу, іспен шұғылдану

занятие бизнесом - бизнеспен айналысу
занятие благотворительностью - қайырымдылық 
жасаумен айналысу

занятость - жұмыспен қамтылу, жұмыстылық, 
жұмысбастылық 

занятость в государственном аппарате - мемлекеттік 
аппаратта жұмыспен қамтылу

занятость в государственном секторе - мемлекеттік 
секторда жұмыспен қамтылу

занятость гарантированная - жұмыспен кепілдікті 
қамтылу

занятость населения - халықтың жұмыспен қамтылуы
занятость теневая - көлеңкелі жолмен жұмыспен 
қамтылу 

занятые экономической деятельностью - 
экономикалық қызметпен айналысушылар

заочная проверка отчетности - есеп-қисапты сырттай 
тексеру

заочно рассмотреть дела - істі сырттай қарау
запаздывание с платежами - төлемдерді кешіктіру
запас - қор, босалқы қор
запас базовый - базалық қор
запас банкнот - банкноттың босалқы қоры
запас буферный - аралық босалқы қор
запас в конце отчетного периода - есеп беру кезеңінің 
аяғындағы қор

запас в форме ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нысанындағы босалқы қор

запас денег - ақша қоры
запас денежных средств - ақшалай қаражат қоры
запас для компенсации колебаний спроса - 
сұраныстың ауытқуының есесін толтыруға арналған 
қор

запас дополнительный - қосымша қор
запас залоговый - кепілзаттық қор
запас золота - алтын қоры
запас избыточный - басы артық қор
запас иностранной валюты - шетел валютасының қоры
запас исчерпанный - таусылған қор, сарқылған қор
запас капитала - капитал қоры
запас на конец учетного года - есептік жылдың 
соңындағы қор

запас на случай инфляции - инфляция жағдайына 
арналған қор

запас на случай колебаний спроса - сұраныстың 
ауытқуы жағдайына арналған қор

запас на случай непредвиденных обстоятельств - 
күтпеген мəн-жайларға арналған қор

запас наличный - қолда бар қор
запас наличных денег - қолма-қол ақша қоры
запас неизрасходованный - жұмсалмаған қор

запас неиспользуемый - пайдаланылмайтын қор
запас неисчерпаемый - таусылмайтын қор, 
сарқылмайтын қор

запас неприкосновенный - тиісілмейтін қор, қол 
сұғылмайтын қор, жұмсалмайтын қор

запас резервный - сақтық қор
запас серебра - күміс қоры
запас учтенный - есепке алынған қор
запасать - қор жасау
запасной пункт управления - қосалқы басқару орны
запасные части - босалқы бөлшектер 
запасы - қорлар, босалқы қорлар, сақтаулы қорлар
запасы валютные - валюталық қорлар
запасы валюты - валюта қорлары
запасы гарантийные - кепілдікті қорлар
запасы государственные - мемлекеттік қорлар
запасы платежеспособности - төлем төлеуге жарамды 
қорлар

запасы располагаемые - қолдағы қорлар, иеліктегі 
қорлар

запатентование - патенттеу
запатентовать - патенттеу
запечатать конверт сургучом - конвертті сүргішпен 
желімдеу

запирающее устройство - жапқыш құрылғы
записать в расход - шығысқа жазып қою
записи - жазбалар
записка - жазба, жазбахат, тілхат
записка аналитическая - талдаухат 
записка докладная - баяндау жазба, баяндау хат
записка объяснительная - түсініктеме жазба
записка служебная - қызмет бабындағы хат
записки путевые - жол жазбалар
записная книжка - қойын дəптер, жазба кітапша
записывать в дебет - дебетке жазу 
записывать в журнал учета - есепке алу журналына 
жазу 

записывать в кредит - кредитке жазу 
записывать в приход - кіріске жазу 
записывать в расход - шығысқа жазу
записывать на кредит счета - шоттың кредитіне жазу
записывать на счет - шотқа жазу 
запись - жазба, жазу, жазылу, тіркеу
запись бухгалтерская - бухгалтерлік жазба
запись в актив - активке жазу
запись в главную бухгалтерскую книгу - бухгалтерлік 
бас кітапқа жазу

запись в дебет счета - шоттың дебетіне жазу
запись в долг - борышқа жазу
запись в кредит счета - шот кредитіне жазу
запись в протоколе - хаттамаға жазу 
запись граммофонная - дыбыстық жазба
запись данных - деректер жазбасы
запись дарственная - сыйға тарту жазбасы 
запись двойная - қосарлы жазба, екі жақты жазба
запись двухколонная - екі бағаналы жазба
запись дебетовая - дебеттік жазба 
запись информации - ақпаратты жазып алу 
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запись итоговая - жиынтық жазба 
запись клятвенная - антжазба 
запись корректирующая - түзететін жазба, түзету 
жазбасы

запись кредитовая - кредиттік жазба
запись магнитная - магнитті жазба 
запись на счет - шотқа жазу
запись на счете - шоттағы жазба
запись отправлений общим счетом - жөнелтімдердің 
ортақ шотпен жазылған жазбасы

запись по дебету - дебет бойынша жазба
запись по кредиту - кредит бойынша жазба
запись по счету - шотқа жазу
запись почтовых отправлений - пошта жөнелтімдерінің 
жазбасы

запись приказов - бұйрықтар жазбасы
запись сделок в журнал - мəмілелерді журналға жазу 
запись суммы в дебет счета - соманы шот дебетіне  
жазу

запись учетная - есеп жазбасы 
запись финансовой операции - қаржы операциясын 
жазу

запись черновая - алғашқы жазба 
запломбировать - пломба салу
заповедь - діни қағида 
заполнение бланков - бланкілерді толтыру
заполнение декларации - мағлұмдама толтыру
заполнение документа - құжатты толтыру
заполнение заявки - өтінімді толтыру
заполнение карточки - карточка толтыру
заполнение памяти компьютера - компьютердің жадын 
толтыру

заполнять чек - чекті толтыру
запомнить - жадында сақтау, есте ұстау
запрашиваемая цена - сұралынды (сұралатын) баға
запрашиваемый курс - сұралынды бағам 
запрашивание цены - баға сұрау 
запрашивать - сұрау, сұрау салу 
запрашивать информацию - ақпаратты сұрату
запрашивать кредиты - несиеге сұрау салу
запрашивать предложения - ұсынысқа сұрау салу
запрет - тыйым
запрет взимания процента - пайыз алуға тыйым салу
запрет правительственный - үкіметтік тыйым салу
запрет судебный - соттың тыйым салуы
запретительный тариф - тыйым салу тарифі
запретная дата - тыйым салынған күн
запретная дата документа - құжатқа тыйым салу 
мерзімі 

запрещать - тыйым салу 
запрещающие - тыйым салынатын 
запрещение - тыйым салу 
запрещение приема депозитов - депозиттерді 
қабылдауға тыйым салу

запрещенные предметы - тыйым салынған заттар
заприходование - кіріске жазу
запрограммировать - бағдарламалау
запроектировать - жобалау

запрос - сұрату, сұрау салу
запрос информации - ақпарат сұрату
запрос информационный - ақпараттық сұрау салу 
запрос клиента банка - банк тапсырыскерінің сұрау 
салуы

запрос контролера - бақылаушының сұрау салуы
запрос мнения - пікір сұрау
запрос на авторизацию - авторландыруға сұрау салу
запрос на информацию - ақпаратқа сұрау салу
запрос на котировку - баға белгіленіміне сұрау салу
запрос на кредитную информацию - несиелік 
ақпаратқа сұрау салу

запрос на проведение экспертизы - сараптама 
жүргізуге сұрау салу

запрос о финансовом положении - қаржы жағдайы 
туралы сұрау салу

запрос о ценах - бағалар туралы сауал
запрос официальный - ресми сауал
запрос парламентский - парламенттік сауал
запрос письменный - жазбаша сауал
запрос тематический - тақырыптық сұраным 
запросы населения - халықтың сұрау салуы
запротестовать - наразылық білдіру 
запротоколировать - хаттама жазу
запуск - іске қосу 
запутанный - шатысқан
запутанный вопрос - шиеленіскен мəселе
запущенность - қараусыздық 
запчасти для транспорта - көлікке арналған босалқы 
бөлшектер 

зарабатывать - қаржы табу, табыс табу
зарабатывать деньги - ақша табу
заработанный доход - еңбекпен табылған табыс
заработная плата (зарплата) - жалақы, жұмысақы
заработная плата в денежном выражении - ақшалай 
тұлғадағы жалақы

заработная плата, выдаваемая чеком - чекпен 
берілетін жалақы

заработная плата, выплачиваемая наличными - 
қолма-қол ақшамен төленетін жалақы

заработная плата после вычета налогов и сборов - 
салықтар мен алымдарды шегергеннен кейінгі жалақы

заработная плата, установленная законом - заңмен 
белгіленген жалақы

заработок - табыс, жұмысақы 
заработок высокий - жоғары табыс 
заработок годовой - жылдық табыс 
заработок дневной - күндік табыс 
заработок месячный - айлық табыс 
заработок на договорной основе - шарт негізіндегі 
табыс

заработок на договорной основе - шарт негізіндегі 
табыс 

заработок тарифный - тарифтік табыс
заранее оплаченные расходы - күні бұрын төленген 
шығыс

заранее просчитанная ссуда - күні бұрын есептелген 
несие
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заранее согласованная ссуда - күні бұрын келісілген 
несие

заранее установленная цена - күні бұрын белгіленген 
баға

зарапортоваться - шатасып кету (лағып кету)
зарегистированная дата - тіркелген күні
зарегистрированное лицо - тіркелген тұлға
зарегистрированные ценные бумаги - тіркелген бағалы 
қағаздар

зарегистрированный - тіркелген
зарегистрированный владелец акции - акцияның 
тіркелген иесі

зарегистрированный владелец именных акций - 
атаулы акциялардың тіркелген иесі

зарегистрированный держатель облигаций - 
облигациялардың тіркелген ұстаушысы

зарегистрированный держатель ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың тіркелген иесі

зарегистрированный доход - тіркелген табыс
зарегистрированный залог - тіркелген кепілзат
зарегистрированный курс - тіркелген бағам
зарегистрированный маклер - тіркелген маклер
зарегистрированный на бирже курс - биржада 
тіркелген бағам

зарегистрированный на предъявителя - ұсынушыға 
тіркелген

зарегистрированный на фондовой бирже - қор 
биржасында тіркелген

зарегистрированный официально - ресми тіркелген
зарегистрированный представитель - тіркелген       
өкіл

зарегистрированный сертификат ценной бумаги - 
тіркелген бағалы қағаз сертификаты

зарегистрированный чек - тіркелген чек 
зарегистрировать - тіркеуге алу, тіркеп қою (жазып алу)
зарегистрировать сделку - мəмілені тіркеу
зарегистрировать убыток - залалды тіркеу
зарезервировать - кейінге сақтау, қалдыру
зарезервировать свою позицию - ұстанымын кейінге 
сақтап қалу

зарекомендовать - ұсыныс жасау
зародыш - ұрық
зарплата (заработная плата) - жалақы
зарплата основная - негізгі жалақы
зарубежная облигация - шетелдік облигация
зарубежная сделка - шетелдік мəміле
зарубежный заем - шетелдік қарыз
зарубежный кредит - шетелдік кредит
зарубежный рынок - шетелдік нарық
зарубежный филиал - шетелдік филиал
зарубежье - шетел
зарубежье ближнее - таяу шетел
заручиться - уəдесін алу, келісімін алу
заручиться согласием - келісімін беру
засада - торуыл
засвидетельствование - куəландыру, растау
засвидетельствование документа - құжатты 
куəландыру

засвидетельствование нотариально - нотариалды 
жолмен куəландыру

засвидетельствование подлинности - түпнұсқалықты 
куəландыру

засвидетельствование подлинности чека - чектің 
түпнұсқалығын куəландыру

засвидетельствование подписи - қойылған қолды 
куəландыру

засвидетельствованная нотариально тратта - 
нотариалды түрде куəландырылған тратта

засвидетельствовать - куəландыру, растау
засвидетельствовать нотариально - нотариалды 
жолмен куəландыру 

засвидетельствовать подпись - қолын куəландыру
заседание - отырыс, мəжіліс
заседание в комиссии - комиссияда мəжіліс құру
заседание внеочередное - кезектен тыс отырыс
заседание заключительное - қорытынды отырыс
заседание закрытое - жабық отырыс
заседание кабинета - кабинет отырысы
заседание комиссии - комиссия отырысы
заседание комитета - комитет отырысы
заседание неофициальное - бейресми отырыс
заседание открытое - ашық отырыс
заседание официальное - ресми отырыс
заседание очередное - кезекті отырыс
заседание пленарное - пленумдық отырыс
заседание правления - басқарма отырысы, басқарма 
мəжілісі

заседание правления банка - банк басқармасының 
отырысы

заседание совета - кеңес отырысы
заседание совместное - бірлескен отырыс
заседание суда - сот отырысы
заседание чрезвычайное - төтенше мəжіліс 
заседатель - алқаби
заседать - кеңесу, мəжіліс құру
засекретить - құпиялау
засекретить документ - құжатты құпия ұстау
засекречивание документов - құжаттарды 
құпияландыру

засекречивание сведений и их носителей - мəліметтер 
мен олардың тасығыштарын құпияландыру

заселение - қонысқа орналастыру, қоныстандыру
заселить - қоныстандыру
засланное отправление - жіберілген жөнелтім
засланное почтовое отправление - жіберілген пошта 
жөнелтімі

засланный - жіберілген, жіберілім
заслон - тосқауыл
заслуга - сіңірген еңбек
заслуженный - еңбек сіңірген 
заслушивание доклада - баяндаманы тыңдау
заслушивание отчета правления - басқарма есебін 
тыңдау

застава - застава
застава пограничная - шекара заставасы



637 ЗАЧЕТ

“заставить активы работать” - “активтерге жұмыс 
істету”, “активтерді жұмыс істеуге мəжбүрлеу” 

застой - тоқырау
застой в делах - істердегі тоқырау
застой в деловой активности - іскерлік белсенділіктегі 
тоқырау

застой в экономической деятельности - экономикалық 
қызметтегі тоқырау

застой экономический - экономикалық тоқырау
застойные явления - тоқырау құбылыстары
застойный - тоқыраған (нарықтық жағдаят туралы)
застойный период - тоқырау кезеңі
застойный рынок - тоқыраған нарық
застрахованное предложение - сақтандырылған ұсыныс
застрахованные банковские депозиты - 
сақтандырылған банк депозиттері

застрахованный - сақтандырылған 
застрахованный депозит - сақтандырылған депозит
застрахованный счет - сақтандырылған шот
застраховать - қауіпсіздендіру, сақтандыру (бас қорғау, 
сақтық ету)

застрельщик - бастаушы, ұйытқы 
заступничество - қорғампаздық, қанатының астына алу, 
жақтаушылық

засчитывать долг - борышты есепке алу
засыл - жіберілім
засылать депешу - жеделхатты салып жіберу
засылать отправление - жөнелтімді салып жіберу
затоваренность - тауардың жатып қалуы, тауардың 
жиналып қалуы, тауардың іркілуі

затоварить - товарды үйіп тастау (товарды іркіп қою)
затопление - су басу
затрата - шығын 
затратный бюджет - шығынды бюджет 
затратный метод оценки стоимости - құнды 
бағалаудың шығынды əдісі

затратный механизм - шығындық тетік
затраты - шығын, жұмсалған қаражат 
затраты в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі шығын

затраты денежные - ақшалай шығын
затраты денежных средств - ақшалай қаражат   
шығыны

затраты допустимые - ұйғарынды шығын, рауалы 
шығын

затраты капитала (капитальные) - капитал шығыны, 
күрделі қаржы жұмсалуы, күрделі қаржы шығыны

затраты на ведение бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есепті жүргізуге жұмсалған шығын

затраты на выдачу ссуды - несие беруге жұмсалған 
шығын

затраты на выплату процентов - пайыз төлеуге 
жұмсалған шығын

затраты на выпуск ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығарылымына жұмсалған шығын

затраты на инкассацию - инкассолауға жұмсалған 
шығын

затраты на инновации - жаңартпаға жұмсалған шығын

затраты на капитальные вложения - күрделі 
жұмсалымға арналған шығын

затраты на обработку - өңдеуге жұмсалған шығын, 
өңдеу шығыны

затраты на оплату труда - еңбекақы төлеуге жұмсалған 
шығын

затраты на поддержание инвестиционной политики - 
инвестициялық саясатты қолдауға жұмсалған шығын

затраты на покрытие ущерба - шығынды жабуға 
жұмсалған шығын

затраты на привлечение акционерного капитала - 
акционерлік капиталды тартуға жұмсалған шығын

затраты на привлечение заемных средств - қарыз 
қаражатын тартуға жұмсалған шығын

затраты на привлечение капитала - капитал тартуға 
жұмсалған шығын

затраты на рабочую силу - жұмыс күшіне жұмсалған 
шығын

затраты на сверхурочную работу - мерзімнен тыс 
жұмысқа арналған шығын

затраты на социальное обеспечение - əлеуметтік 
қамсыздандыруға жұмсалған шығын

затраты на уплату процентов - пайыз төлеуге 
жұмсалған шығын

затраты на финансирование - қаржыландыруға 
жұмсалған шығын

затраты на эмиссию - эмиссияға жұмсалған шығын
затраты наличных средств - қолдағы қаражат шығыны 
затраты начисленные - есептелген шығын
затраты невозвратные - қайтарылмайтын шығын
затраты невозмещенные - өтелмеген шығын
затраты переменные - ауыспалы шығын
затраты постоянные - тұрақты шығын
затраты предельные - шекті шығын
затраты предоплаченные - алдын ала төленген шығын
затраты республиканского и местных бюджетов 

- республикалық жəне жергілікті бюджеттердің   
шығыны

затраты совокупные - жиынтық шығын
затраты финансовые - қаржы шығыны
затруднение - қиыншылық, қиындық
затруднения денежные - ақша жағынан қиыншылықтар
затруднения финансовые - қаржы қиыншылықтары
затруднения экономические - экономикалық 
қиыншылықтар

затянуть - ұзаққа созу
зафиксированный - тиянақталған
зафиксировать - тиянақтау, тіркеу, жазып қою
зачаток - өскін
зачет - шегерім; есепке алу, есепке жатқызу; сынақ
зачет взаимный - өзара есепке алу
зачет взаимных долгов - өзара борыштарды есепке алу
зачет взаимных задолженностей - өзара берешекті 
есепке алу

зачет взаимных требований - өзара талаптарды есепке 
алу

зачет всех зарубежных доходов - барлық шетелдік 
кірісті есепке алу
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зачет всех зарубежных расходов - барлық шетелдік 
шығысты есепке алу

зачет встречных исков - қарама-қарсы қуынымды 
есепке алу 

зачет встречных требований - қарама-қарсы 
талаптарды есепке алу

зачет обязательств - міндеттемелерді есепке алу
зачет покупок и продаж - сатып алу мен сатуды есепке 
алу 

зачет равных величин - тең шамаларды есепке алу
зачет требований - талаптарды есепке алу
зачетный купон - есепке алу купоны
зачетный талон - есепке алу талоны
зачин - бастама
зачисление - есепке алу, есепке жатқызу, есептеу; 
қызметке алу

зачисление в кредит счета - шот кредитіне есепке алу
зачисление на счет - шотқа есепке алу 
зачисление платежа в счет долга - төлемді борышының 
өтелуіне есептеу

зачислить - кіргізу, енгізу
зачитать протокол - хаттаманы оқу, хаттаманы оқып 
беру

заштемпелеванная бандерольная лента - мөрқалып 
басылған бандерольдік таспа

заштемпелевать - мөрқалып соғу
защита - қорғау; қорған болу, қорғаныш
защита акций от подделки - акцияларды қолдан 
жасаудан қорғау

защита вкладчика - салымшыны қорғау
защита выпуска - шығарылымды қорғау
защита государственных секретов - мемлекеттік 
құпияны қорғау

защита деловой репутации - іскерлік абыройды    
қорғау

защита денег от подделок - ақшаны қолдан жасаудан 
қорғау

защита документов - құжаттарды қорғау
защита должника - борышкерді қорғау
защита достоинства - қадір-қасиетті қорғау 
защита законом - заңмен қорғау
защита интеллектуальной собственности - зияткерлік 
меншікті қорғау

защита интересов - мүдделерді қорғау
защита интересов вкладчиков - салымшылардың 
мүдделерін қорғау

защита интересов государства - мемлекеттің 
мүдделерін қорғау

защита интересов клиентов - клиенттердің мүдделерін 
қорғау

защита интересов кредиторов - несиегерлердің 
мүдделерін қорғау

защита информации - ақпаратты қорғау 
защита клиента - клиентті қорғау 
защита конституционных прав граждан - 
азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау

защита лицензионного права - лицензиялық құқықты 
қорғау

защита населения и объектов хозяйствования - 
тұрғын халық пен шаруашылық жүргізу нысандарын 
қорғау

защита от кредитного риска - несие тəуекелінен қорғау
защита от падения курса - бағамның құлдырауынан 
қорғау

защита памяти ЭВМ - ЭЕМ зердесін қорғау
защита патентная - патентті қорғау
защита потребителей - тұтынушыларды қорғау
защита прав - құқықтарды қорғау
защита прав граждан - азаматтардың құқықтарын 
қорғау

защита прав инвесторов - инвесторлар құқықтарын 
қорғау

защита прав потребителя - тұтынушы құқықтарын 
қорғау

защита прав предпринимателей - кəсіпкерлердің 
құқықтарын қорғау

защита прав собственности - меншік құқықтарын 
қорғау

защита прав человека - адам құқықтарын қорғау
защита прав эмитентов - эмитенттер құқықтарын 
қорғау

защита правовая - құқықтық қорғау 
защита репутации - жақсы атағын қорғау
защита собственности - меншікті қорғау
защита социальная - əлеуметтік қорғау
защита страховая - сақтандыру арқылы қорғау
защита страховой суммы от инфляции - сақтандыру 
сомасын инфляциядан қорғау 

защита судебная - сот қорғауы
защита тарифная - тарифтік қорғау
защита товарного знака - тауар белгісін қорғау
защита ценных бумаг - бағалы қағаздарды қорғау
защита ценных бумаг от подделки - бағалы қағаздарды 
қолдан жасаудан қорғау

защита чека - чекті қорғау
защита чести - ар-намысты қорғау
защита экономическая - экономикалық қорғаныш
защита юридическая - заңи қорғаныш
защитная программа - қорғау бағдарламасы
защитник - қорғаушы
защитник интересов потребителей - тұтынушылардың 
мүдделерін қорғаушы

защитное устройство - қорғаныш құрылғысы
защитные меры - қорғау (қорғану) шаралары, қорғаныш 
шаралары

защитные оговорки - қорғаныш ескертпелері 
защитные сооружения - қорғаныш ғимараттары
защитный фонд - қорғаныш қоры
заявитель - өтінішкер, өтініш жасаушы, өтініш беруші, 
мəлімдеуші

заявитель иностранный - шетелдік өтінішкер
заявитель на получение кредита - кредит алуға 
өтінішкер

заявитель юридического лица - заңды тұлғаның 
өтінішкері

заявить - мəлімдеу
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заявка - өтінім 
заявка на государственный заем - мемлекеттік 
қарызхатқа өтінім

заявка на лицензию - лицензияға өтінім
заявка на материалы - материалдарға өтінім
заявка на патент - патентке өтінім
заявка на покупку - сатып алуға өтінім 
заявка на получение кредита - кредит алуға өтінім
заявка на получение ссуды - несие алуға өтінім
заявка на получение субсидии - жəрдемқаржы алуға 
өтінім

заявка на регистрацию - тіркеуге өтінім
заявка на страхование - сақтандыруға өтінім
заявка на техническое обслуживание или ремонт - 
техникалық күтімге не жөндеуге өтінім 

заявка на участие - қатысуға өтінім
заявка на экспертизу - сараптамаға өтінім
заявка о предоставлении кредита - кредит беру туралы 
өтінім

заявка письменная - жазбаша өтінім
заявка предварительная - алдын ала берілген өтінім 
заявление - арыз; өтініш; мəлімдеме
заявление иска (исковая) - қуыну өтініші, қуыну арызы
заявление на выдачу кредита - кредит беру жөніндегі 
өтініш

заявление на выдачу ссуды - несие беру жөніндегі 
өтініш

заявление на открытие аккредитива - аккредитив ашу 
жөніндегі өтініш

заявление на открытие счета - шот ашуға берілген 
өтініш

заявление на получение кредита - кредит алуға өтініш
заявление на получение чековой книжки - чек 
кітапшасын ашу жөніндегі өтініш

заявление о возврате - қайтару туралы арыз
заявление о выплате страхового возмещения - 
сақтандыру өтемін төлеу туралы арыз 

заявление о гибели застрахованного имущества 
- сақтандырылған мүліктің опат болғаны туралы 
мəлімдеме

за явление о готовности уплатить долг - борышты 
төлеуге дайын екені туралы өтініш

заявление о доверенности - сенімхат туралы өтініш
заявление о назначении на должность - қызметке 
тағайындау туралы өтініш 

заявление о назначении пенсии - зейнетақы 
тағайындау туралы арыз

заявление о назначении пособия - жəрдемақы 
тағайындау туралы арыз

заявление о нарушениях налогового 
законодательства - салық заңдарының бұзылғаны 
туралы арыз

заявление о неплатежеспособности - төлем төлеуге 
қабілетсіздік туралы өтініш

заявление о неполучении почтового отправления - 
пошта жөнелтімінің алынбағаны туралы арыз

заявление о непризнании платежа - төлемді танымау 
туралы өтініш

заявление о несостоятельности - дəрменсіздік туралы 
өтініш

заявление о патенте - патент туралы мəлімдеу, патент 
туралы өтініш

заявление о платежеспособности - төлем төлеуге 
қабілеттілік туралы өтініш

заявление о повреждении застрахованного имущества 
- сақтандырылған мүліктің бүлінгені туралы 
мəлімдеме

заявление о погашении долга - борыштың өтелетіні 
туралы мəлімдеме

заявление о поддержке - қолдау туралы өтініш
заявление о подписке на ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға жазылыс туралы өтініш

заявление о получении почтового отправления - 
пошта жөнелтімінің алынғаны туралы арыз

заявление о приеме в члены - мүшелікке қабылдау 
туралы өтініш

заявление о приеме на вакантную должность - бос 
қызмет орнына қабылдау туралы өтініш 

заявление о приеме на должность - қызметке қабылдау 
туралы өтініш 

заявление о приеме на работу - жұмысқа қабылдау 
туралы өтініш

заявление о признании банкротом - банкрот деп тану 
туралы өтініш

заявление о продлении срока - мерзімді ұзарту туралы 
өтініш

заявление о розыске - іздестіру туралы өтініш
заявление о страховании - сақтандыру туралы өтініш
заявление о цели кредита - кредиттің мақсаты туралы 
өтініш

заявление об аннулировании - күшін жою туралы 
өтініш

заявление об аннулировании суммы наложенного 
платежа - үстеме төлем сомасын жою туралы арыз

заявление об апелляции - апелляция туралы арыз 
заявление об изменении - өзгерту туралы арыз
заявление об изменении суммы наложенного платежа 

- үстеме төлем сомасын өзгерту туралы арыз
заявление об исправлении адреса - мекенжайды түзету 
туралы арыз

заявление об отказе - бас тарту туралы мəлімдеме
заявление об отказе от акцепта - акцептен бас тарту 
туралы өтініш

заявление об убытках - залалдар туралы арыз
заявление от клиента на запрос почтового 
отправления - клиенттен пошта жөнелтіміне сұрау 
салған өтініш

заявление отвода - қарсылықты мəлімдеу
заявление отвода арбитру - төрешіге қарсылық 
мəлімдеу

заявление открытое - ашық мəлімдеме
заявление официальное - ресми мəлімдеме
заявление письменное - жазбаша мəлімдеме
заявление под присягой - ант бере отырып мəлімдеме 
жасау

заявление предварительное - алдын ала мəлімдеме
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заявление претензии - кінəрат-талап мəлімдемесі
заявление программное - бағдарламалық мəлімдеме
заявление протеста - наразылық мəлімдеу
заявление публичное - жария мəлімдеме 
заявление совместное - бірлескен мəлімдеме
заявление стоимости - құнын мəлімдеу
заявление страхователя - сақтандырылушының 
мəлімдемесі, сақтандырылушының өтініші, 
сақтанушының өтініші

заявление требования - талапты мəлімдеу 
заявление устное - ауызша мəлімдеме
заявление-обязательство - міндеттеме-өтініш
заявленный доход - мəлімделген табыс 
заявлять - мəлімдеу, жариялау
звание - атақ, дəреже; шен, лауазым
звено - буын
звонить по телефону - телефон шалу
звукозапись - дыбысжазба
здание - үймерет 
здание административное - əкімшілік үймереті
здоровый образ жизни - саламатты өмір салты 
здравница - шипажай
здравомыслие - байыптылық
здравоохранение - денсаулық сақтау
здравый смысл - дұрыс мағына, мəн
земельная аренда - жер жалгерлігі
земельная рента - жер рентасы
земельная собственность - жер меншігі, жерге меншік
земельная собственность, полученная по наследству - 
мұра бойынша алынған жер меншігі

земельный кадастр - жер кадастры, жер тізімдемесі
земельный кодекс - жер кодексі
земельный лизинг - жер лизингі
земельный налог - жер салығы 
земельный патент - жер патенті
земельный сертификат - жер сертификаты
земельный собственник - жерді меншіктенуші, жер иесі
земельный участок - жер телімі
земельный фонд - жер қоры 
землевладелец - жер иеленуші, жер иесі
землевладение - жерге иелік ету, жер иелену, жер иелігі 
землепользование - жерді пайдалану 
землепользователь - жер пайдаланушы
землетрясение - жер сілкінісі, зілзала
земли богарные - тəлімі жер
земля - жер 
земля арендованная - жалға алынған жер
земля государственная - мемлекеттік жер
злободневный - толғақты
зловредность - зиянкестік
злодейство - жауыздық, зұлымдық
злодеяние - қаскөйлік
злонамеренность - қаскүнемдік, қараниеттілік
злонамеренный - арам пиғылды, залым
злопыхательство - қысастық
злостное банкротство - қаскөй банкроттық, қасақы 
банкроттық

злостное использование - қасақана пайдалану

злостный - қаскөй
злоупотребление - қасақылық, қиянатшылық, қиянат 
жасау, теріс пайдаланушылық

злоупотребление ведущим положением - жетекшілік 
жағдайды теріс пайдалану

злоупотребление властью - билікті теріс пайдалану
злоупотребление кредитом - несиені теріс пайдалану
злоупотребление налоговым обложением - салық 
салуды теріс пайдалану

злоупотребление полномочиями - өкілеттіктерді теріс 
пайдалану 

злоупотребление правом - құқықты теріс пайдалану
злоупотребление правом большинства - көпшілік 
құқығын теріс пайдалану

злоупотребление правом меньшинства - азшылық 
құқығын теріс пайдалану

злоупотребление служебным положением - қызмет 
бабын теріс пайдалану

злоупотребление служебным положением 
должностных лиц - лауазымды адамдардың қызмет 
бабын теріс пайдалануы

знак - белгі, таңба
знак @ - @ таңба, айқұлақ таңба
знак водяной - субелгі, сəулебелгі
знак гарантии - кепілдік таңбасы
знак гашения - өшіру белгісі
знак гербовый - мөртаңбалық белгі, мөртаңба белгісі
знак идентификационный - сəйкестендірілген белгі, 
сəйкестендіру белгісі

знак контроля - бақылау белгісі
знак обслуживания - қызмет көрсету белгісі 
знак письменный - жазба белгі
знак плюс - қосу таңбасы 
знак почтовой оплаты (ЗПО) - пошта төлемақысының 
белгісі

знак различия - айырым белгісі 
знак сертификационный - сертификациялық белгі
знак соответствия - сай келу белгісі 
знак товарный - тауар белгі
знак цены - баға белгісі
знаки денежные - ақша белгілері
знаки идентификации - сəйкестендіру белгілері
знаки идентичные - сəйкестік белгілері
знаки индексации - индекстеу белгілері
знаки отличия - марапат белгілері
знаки различия - айырым белгілері
знаменательный - айтулы, маңызды, елеулі
знамение - нышан
знамя - ту
знание - білім
знания профессиональные - кəсіби білім
знаток - білімпаз, білгір
значение - мəн
значение локальное - жергілікті мəн
значение межотраслевое - сала аралық мəн
значимость - маңыздылық, мəнділік
значительный - елеулі, айтарлықтай, əжептəуір
значиться - құрамында болу, саналу
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значиться в списке - тізімде болу
зодчество - сəулет өнері
золотая акция - алтын акция 
золотая блокада - алтын тосқауылы 
золотая валюта - алтын валюта 
золотая гарантия - алтын кепілдік
золотая доля квоты - квотаның алтын үлесі
золотая карточка - алтын карточка 
золотая квота - алтындай үлестеме 
золотая книга - алтын кітап
золотая кредитная карточка - несиелік алтын карточка
золотая лихорадка - алтын безгегі, алтын дүрлікпесі 
золотая монета - алтын мəнет (шақа)
золотая облигация - алтын облигация
золотая оговорка - алтын ескертпе 
золотая свадьба - алтын той
золотая точка - алтын межел 
золото - алтын
“золото бумажное” - “қағаз алтын” 
золото бытовое - тұрмыстық алтын
золото в слитках - құйма алтын, тайтұяқ алтын
золото высокой пробы - саф алтын
золото высокопробное - жоғары сынамалы алтын
золото денежное - ақшалық алтын
золото монетное - мəнет алтын
золото низкой пробы - төмен сынамалы алтын
золото платежное - төлемдік алтын
золото самородное - саф алтын, табиғи сом алтын
золото слитковое - құйма алтын
золото чистое - таза алтын (24 каратқа сəйкес келеді)
золото ювелирное - зергерлік алтын 
золотовалютная оговорка - алтын-валюта ескертпесі
золотовалютная система - алтын-валюта жүйесі
золотовалютные резервы - алтын-валюта сақтық 
қорлары

золотовалютный денежный стандарт - алтын-
валюталық ақша стандарты

золотовалютный стандарт - алтын-валюта стандарты
золотодевизный денежный стандарт - алтын-девиздік 
ақша стандарты

золотодевизный стандарт - алтын-девиздік стандарт
золотодобывающий - алтын өндіруші
золотодобыча - алтын өндіру
золотодолларовый стандарт - алтын-доллар стандарты
золотое обеспечение - алтынмен қамтамасыз ету, 
алтынмен қамсыздандыру

золотое обеспечение денег - ақшаның алтынмен 
қамтамасыз етілуі

золотое обращение - алтын айналысы
золотое покрытие - алтынмен өтеу
золотое правило - алтын қағида, асыл қағида
золотое содержание денежной единицы - ақша 
өлшемінің құрамындағы алтын

золотое содержание тенге - теңгенің құрамындағы 
алтын

золотой денежный стандарт - алтын ақша стандарты
золотой заем - алтын қарыз 
золотой запас - босалқы алтын қоры
золотой кризис - алтын дағдарысы

золотой курс тенге - теңгенің алтын бағамы
золотой резерв - алтынның сақтық қоры
золотой самородок - сап алтын
золотой сертификат - алтын сертификат
золотой слиток - алтын құймасы, тайтұяқ
золотой стандарт - алтын стандарты
золотомонетная система - алтын-мəнет жүйесі
золотомонетный стандарт - алтын-мəнет стандарты
зона - аймақ
зона беспошлинная - бажсыз аймақ 
зона бондовая - бондылық аймақ 
зона валютная - валюталық аймақ
зона видимости - көріну аймағы
зона долларовая - долларлық аймақ
зона единой валюты - бірыңғай валюта аймағы
зона исключительного права - ерекше құқық аймағы
зона комплектования государственного архива - 
мемлекеттік мұрағатты жиынтықтау аймағы

зона международная - халықаралық аймақ
зона нейтральная - бейтарап аймақ
зона обнаружения - табу аймағы, табылым аймағы
зона обслуживания - қызмет көрсету аймағы
зона оплаты - төлемақы аймағы
зона оффшорная - оффшорлық аймақ
зона преференциальных тарифов - пұрсаттылықты 
тарифтер аймағы

зона разрушения - қирау аймағы
зона свободного предпринимательства - еркін 
кəсіпкерлік аймағы

зона стерлинговая - стерлинг аймағы
зона считывания - санамалау аймағы
зона таможенная - кедендік аймақ
зона таможенного досмотра - кедендік тексермелеу 
аймағы

зона таможенного контроля - кеден бақылауы аймағы, 
кедендік бақылау аймағы

зона тарифная - тарифтік аймақ
зона франка - франк аймағы
зона штемпелевания - мөрқалыптау аймағы
зона экономическая - экономикалық аймақ
зона экономического благоприятствования - 
экономикалық қолайлы жағдай жасау аймағы 

зона, свободная от налогов - салықтардан босатылған 
аймақ

зона, свободная от таможенного контроля - кеден 
бақылауынан босатылған аймақ

зона, свободная от таможенного обложения - кеден 
салықтарынан босатылған

зональное распределение - аймақтық бөлініс
зональный - аймақтық
зонтик налоговый - салық қолшатыры, салық бүркеніші 
зонтик цен - баға бүркеніші, баға қолшатыры 
зоны валютной стабильности - валюталық тұрақтылық 
аймақтары

зрелище - көрініс
зрелость - кемелдік 
зритель - көрермен
зубцы почтовой марки - пошта маркаларының 
кертпелері
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ИАТА (Международная ассоциация воздушного 
транспорта) - ИАТА (Халықаралық əуе көлігі 
қауымдастығы)

игнорирование - елемеушілік
игнорирование инструкций - нұсқаулықтарды елемеу
игнорирование требования - талапты елемеу
игнорировать - елемеу, ескермеу, көзге ілмеу
игорный бизнес - ойын бизнес
игра спекулятивная - алып-сатарлық ойын
игра справедливая - əділетті ойын
игра тактическая - тактикалық ойын
игра честная - адал ойын
игра чистая - таза ойын
игра экономическая - экономикалық ойын
играть на повышение - жоғарылауға ойнау
играть на повышение валютного курса - валюталық 
бағамның жоғарылауына ойнау

играть на повышение курса - бағамның жоғарылауына 
ойнау

играть на повышение курса ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының жоғарылауына ойнау

игрок - ойыншы (биржада)
игрок биржевой - биржа ойыншысы
игрок на бирже - биржадағы ойыншы
идеал - мұрат
идеализировать - дəріптеу
идеальная конкуренция - мінсіз бəсеке
идентификатор - идентификатор, сəйкестендіргіш
идентификационный код - сəйкестендіру коды
идентификационный код гражданина - азаматтың 
сəйкестендіру коды

идентификационный код эмиссии ценных бумаг - 
бағалы қағаздар эмиссиясының сəйкестендірме коды

идентификационный номер (ИН) - сəйкестендіру 
нөмірі

идентификационный номер банка - банктің 
сəйкестендіру нөмірі

идентификационный номер владельца банковской 
кредитной карточки - банктік несие карточкасының 
сəйкестендіру коды

идентификационный номер кредитной карточки - 
кредит карточкасының сəйкестендірме нөмірі 

идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) - салық төлеушінің сəйкестендірме нөмірі 
(СТСН)

идентификация - ұқсастыру, сəйкестендіру
идентификация документа - құжатты сəйкестендіру
идентификация информации - ақпаратты 
сəйкестендіру

идентификация клиентов - клиенттерді сəйкестендіру
идентификация ценной бумаги - бағалы қағазды 
сəйкестендіру

идентифицировать - сəйкестендіру
идентичность - сəйкестік, ұқсастық
идентичность оригиналу - түпнұсқаға сəйкестік

идентичность текстов - мəтіндердің сəйкестігі
идентичность цен - бағалардың сəйкестігі
идентичные товары - бірдей тауарлар
идентура - идентура
идеограмма - идеограмма
идеологический - идеологиялық
идеология - идеология
идея - идея
идти должникам на уступки - борышқорларға кеңшілік 
жасау

идти на риск - тəуекелдікке бару
иерархическая база данных - сатылас деректер қоры, 
бағыныстылық деректер қоры

иерархическая система классификации - жіктеудің 
бағыныстылық жүйесі 

иерархия - бағыныстылық 
иерархия управления - басқарудың бағыныстылығы 
иероглиф - иероглиф
иждивенец - асыраудағы жан 
иждивенчество - асырауда болу 
из документации - құжаттамадан
из достоверных источников - анық дереккөздерден 
из милости - ізгі ниетпен, риясыз көңілмен
из рук в руки - қолдан қолға 
избегать дополнительных затрат - қосымша шығыннан 
құтылу

избегать издержек - шығыннан қашу (құтылу)
избегать конкуренции - бəсекеден қашқақтау, бəсекеден 
сақтану

избегать риска - тəуекелден (қатерден) қашу (құтылу)
избежание дополнительных расходов - қосымша 
шығыстан қашқақтау

избежание налогов - салықтан қашқақтау
избиратель - сайлаушы 
избирательное право - талғамалы құқық; сайлау, 
сайлану құқығы

избирательный округ - сайлау округі
избранник - қалаулы, таңдаулы 
избыток - молдық, артық, артықтық, артылу, артылып 
қалу

избыток бумажных денег - қағаз ақшаның артылуы
избыток бюджетный - бюджет артықтығы
избыток денег - ақшаның артылуы (молдығы)
избыток денег в обращении - айналыстағы артық ақша
избыток капитала - капиталдың артылуы (молдығы)
избыток капиталовложений - күрделі 
жұмсалымдардың артылуы

избыток кредита - несиенің артылуы 
избыток ликвидности - өтімділіктің молдығы
избыток наличности - қолдағы ақшаның артылуы 

(молдығы)
избыток наличных денег - қолма-қол ақшаның 
артылуы

избыток предложения - ұсыныстың артылуы 
избыток спроса - сұраныстың артылуы

И
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избыток средств - қаражаттың артылуы
избыточная нагрузка - артық жүктеме 
избыточная наличность - қолдағы артық ақша
избыточное денежное предложение - басы артық ақша 
ұсынысы

избыточное налоговое бремя - артық салық 
ауыртпалығы

избыточное налогообложение - артық салық салу
избыточное предложение - артық ұсыныс 
избыточность - молдық, артықтық 
избыточные резервы - артық сақтық қорлар
избыточные сбережения - артық жинақ ақша
избыточный спрос - артық сұраныс
известие - хабар
известность - танымалдылық, белгілі
извещение - хабарлама, хабарлау, құлақтандыру 
извещение банка - банктің хабарламасы
извещение дебетовое - дебеттік хабарлама
извещение заблаговременное - күн ілгері хабарлама
извещение кредитовое - кредиттік хабарлама
извещение несвоевременное - уақытында хабарламау
извещение о задолженности - берешек туралы 
хабарлама

извещение о необходимости погасить ссуду - несиені 
өтеу қажеттігі туралы хабарлама

извещение о переводе - аударма туралы хабарлама
извещение о платеже - төлем туралы хабарлама
извещение о поставке - жеткізім туралы хабарлама
извещение о претензии - кінəрат-талап туралы 
хабарлама

извещение о приостановке платежей - төлемдерді 
тоқтата тұру туралы хабарлама

извещение о распределении - бөлу туралы хабарлама
извещение о регистрации заявки - өтінімді тіркеу 
туралы хабарлама

извещение о совершении сделки - мəміле жасасу 
туралы хабарлама

извещение о торгах - сауда-саттық туралы хабарлама
извещение об аннулировании контракта - 
келісімшарттың күшін жою туралы хабарлама

извещение об остатке на счете - шоттағы қалдық 
туралы хабарлама

извещение об отправке - жөнелтілгендігі туралы 
хабарлама

извещение об отправке по почте - поштамен 
жөнелтілгені туралы хабарлама

извещение об отправке товара - тауардың жөнелтілгені 
туралы хабарлама

извещение официальное - ресми хабарлама
извещение письменное - жазбаша хабарлама
извещение платежное - төлем хабарламасы
извещение по почте - пошта арқылы хабарлама
извещение по телексу - телекс арқылы хабарлама
извещение предварительное - алдын ала хабарлама
извещение срочное - жедел хабарлама
извлечение выгоды - пайда түсіру, пайда алу
извлечение дохода - табыс табу
извлечение из договора - шарттан үзінді алу

извлечение из документа - құжаттан үзінді алу
извод - суырма 
извращение - бұрмалау 
изгнание - аластау
изготовитель - дайындаушы
изготовитель фальшивых чеков - жалған чектер 
дайындаушы

изготовление - дайындау
изготовление обложек дел - іс мұқабаларын дайындау 
изготовление почтовых ящиков - пошта жəшіктерін 
дайындау

изготовление продукта промышленным путем - 
өнеркəсіптік жолмен өнім дайындау

издание - басылым
издание ВПС - дпо басылымы
издание деловое - іскерлік басылым
издание для служебного пользования - қызметте 
пайдалануға арналған басылым

издание ежеквартальное - тоқсан сайынғы басылым
издание ежемесячное - əрайлық басылым
издание еженедельное - əрапталық басылым
издание закона - заңды басып шығару, заң басылымы
издание массовое - бұқаралық басылым
издание международное - халықаралық басылым
издание отраслевое - салалық басылым
издание официальное - ресми басылым
издание периодическое - мерзімді басылым
издание подписное - жазылатын басылым, жазылыстық 
басылым

издание приказа - бұйрықты басып шығару
издание рекламное - жарнамалық басылым
издание с выпуклым шрифтом для слепых - зағиптар 
үшін дөңес қаріппен басып шығару, зағиптерге 
арналған дөңес қаріпті басылым

издание справочное - анықтамалық басылым
издание справочно-информационное - анықтамалық-
ақпараттық басылым

издатель - баспагер, бастырып шығарушы 
издательская продукция - баспа өнімі
издательская стоимость издания - басылымның 
баспалық құны

издательство - баспа
издевательство - тəлкектеу, тəлкекке салу 
изделие - бұйым 
изделие, защищенное товарным знаком - тауар 
белгісімен қорғалған бұйым

изделие повышенного спроса - жоғары сұранысқа ие 
бұйым, көпшілік қолды бұйым

изделие ювелирное - зергерлік бұйым
изделия ценные - бағалы бұйымдар
издержки - шығын, ұсталған шығын, ұсталым 
издержки административные - əкімшілік шығыны
издержки будущих периодов - болашақ кезеңге 
жатқызылатын шығын

издержки вмененные - жүктелме шығын
издержки допустимые - рауалы шығын
издержки монополистической конкуренции - 
монополистік бəсеке шығыны
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издержки отсроченные - мерзімі ұзартылған шығын 
издержки отчетного периода - есеп беру кезеңінің 
шығыны

издержки плановые - жоспарлы шығын
издержки постоянные - тұрақты шығын
издержки рекламные - жарнама шығыны 
издержки сбыта - өткізу шығыны
издержки сметные - сметалық шығын
издержки совокупные - жиынтық шығын
издержки социальные - əлеуметтік шығын
издержки текущие - ағымдағы шығын
издержки торговые - сауда шығыны 
издержки трансакционные - трансакциялық шығын
издержки управленческие - басқару шығыны
издержки упущенных возможностей - уыстан 
шығарылған мүмкіндіктер шығыны

издержки финансовые - қаржы шығыны
издержки хранения - сақтау шығыны
издержки эмиссии - эмиссия шығыны
изжить недостатки - кемшілікті жою
излишек - артығы, артылғаны
излишек бюджетный - бюджеттің артығы
излишек кассовой наличности - кассадағы ақшаның 
артығы

излишек оборотных средств - айналым қаражатының 
артығы

излишество - ысырапшылық 
излишки валюты - валютаның артығы
излишки кассы - кассадағы артық ақша
излишки наличности в кассе - кассадағы қолма-қол 
ақшаның артығы

излишки средств - қаражаттың артығы
излишние запасы - артық қорлар
излишние остатки - артық қалдықтар
излишние резервы - артық сақтаулы қорлар, артық 
сақтық қорлар

излишний спрос - артық сұраныс
излишняя доля - артық үлес
изложение - баяндау, мазмұндау, мазмұндама, мазмұны 
изложение детальное - егжей-тегжейлі баяндау 
изложить - баяндау, мазмұндау
измена - опасыздық
изменение - өзгерту, өзгеріс
изменение адреса - мекенжайды өзгерту, мекенжайдың 
өзгеруі

изменение балансовое - теңгерімдік өзгеріс
изменение бухгалтерское - бухгалтерлік өзгерту
изменение в кадровом составе - кадрлар құрамындағы 
өзгеріс

изменение в налогообложении - салық салудағы өзгеріс
изменение в программе - бағдарламадағы өзгеріс
изменение в проекте - жобадағы өзгеріс
изменение в ценах - бағадағы өзгеріс
изменение допустимое - рауалы өзгеріс
изменение заказа - тапсырыстың өзгеруі
изменение закона - заңның өзгеруі
изменение законопроекта - заң жобасын өзгерту
изменение заработной платы - жалақының өзгеруі

изменение заявки - өтінімді өзгерту
изменение курса - бағамның өзгеруі
изменение нагрузки - жүктеменің өзгеруі, жүктемені 
өзгерту

изменение норм - нормалардың өзгеруі
изменение обменного курса - айырбас бағамының 
өзгеруі

изменение обстоятельств действия нормативно-
правовых актов - нормативтік-құқықтық актілердің 
қолданыс жағдайының өзгеруі

изменение объема потребления - тұтыну көлемінің 
өзгеруі

изменение плана - жоспардың өзгеруі
изменение по существу актов ВПС - ДПО актілерін 
шындап өзгерту

изменение позиции - жайғасымды өзгерту
изменение положения - жағдайды өзгерту
изменение предложения - ұсыныстың өзгеруі 
изменение программы - бағдарламаның өзгеруі
изменение прогрессирующее - үдемелі өзгеріс
изменение проектное - жобадағы өзгеріс
изменение пропорциональное - үйлесімді өзгеріс
изменение процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің өзгеруі

изменение решения - шешімнің өзгеруі
изменение рыночной конъюнктуры - нарықтық 
жағдаяттың өзгеруі

изменение срока - мерзімді өзгерту
изменение ставки зарплаты - жалақы мөлшерлемесінің 
өзгеруі 

изменение стоимости - құнның өзгеруі
изменение стоимости в денежном выражении - 
ақшалай тұлғадағы құнның өзгеруі

изменение стоимости товара - тауар құнының өзгеруі
изменение стратегии - стратегияның өзгеруі
изменение структурное - құрылымдық өзгеріс
изменение тарифа - тарифті өзгерту
изменение технологического процесса - технологиялық 
үдерістің өзгеруі

изменение технологическое - технологиялық өзгеріс
изменение функциональное - атқарымдық өзгеріс
изменение цен(ы) - бағаның өзгеруі
изменение экономической структуры - экономикалық 
құрылымның өзгеруі

изменения бухгалтерские - бухгалтерлік өзгертулер
изменчивость валютного курса - валюталық бағамның 
өзгергіштігі 

изменчивость показателей - көрсеткіштердің 
өзгергіштігі

изменчивость спроса - сұраныстың өзгергіштігі
изменчивость устойчивости - орнықтылықтың 
өзгергіштігі

изменчивость цены - бағаның өзгергіштігі
изменчивость экономических величин - экономикалық 
шамалардың өзгергіштігі

изменяемость ставки зарплаты - жалақы 
мөлшерлемесінің өзгермелілігі

изменяющаяся цена - өзгеріп отыратын баға
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измерение - өлшеу, өлшем
измерение дистанции - ара қашықтықты өлшеу
измеритель - өлшеуіш
измеритель в бухгалтерском учете - бухгалтерлік 
есептегі өлшеуіш

измеритель денежный - ақша өлшеуіш
изначальный - бастапқы, əуелгі 
изнашиваемость - тозғыштық
износ - тозу, тозық, тозым
износ денег - ақшаның тозуы
износ моральный - сапалық тозу 
износ основных средств - негізгі құрал-жабдықтың 
тозуы

износостойкость - беріктік, төзімділік (материалдың 
тозбайтындығы)

изобилие - молшылық, береке 
изобличение - əшкерелеу 
изображение - бейне, бейнелеу, сурет, бейнеленім
изобретатель - өнертапқыш
изобретательность - тапқырлық, өнертапқыштық, ойлап 
тапқыштық, əдісқойлық 

изобретение - өнертабыс
изография - дəл көшірме
изолирование - оқшаулау, бөлектеу
изолированное хранение документа - құжатты оқшау 
сақтау

изоляция - оқшаулау, оңашалау
изоляция международная - халықаралық оқшаулау
изоляция экономическая - экономикалық оқшаулау
изощренность - əккілік, айлақорлық
израсходование - шығындау
израсходование средств - қаражаттың жұмсалуы
изреженность - сиректік
изречение - нақыл
изучать - зерделеу
изучать счет - шотты зерделеу
изучение - зерделеу, үйрену, оқып білу 
изучение заявки - өтінімді зерделеу
изучение заявки на ссуду - несиеге өтінімді зерделеу
изучение конъюнктуры - жағдаятты зерделеу
изучение конъюнктуры рынка - нарық жағдаятын 
зерделеу

изучение кредитоспособности - несиеге қабілеттілікті 
зерделеу

изучение мотивации - уəждемені зерделеу 
изучение мотивов спроса потребителя - тұтынушы 
сұранымның уəждерін зерттеу

изучение общественного мнения - қоғамдық пікірді 
зерделеу

изучение потребителей - тұтынушыларды зерделеу
изучение потребительского спроса - тұтынушылар 
сұранысын зерделеу

изучение права собственности - меншік құқығын 
зерделеу

изучение процесса - үдерісті зерделеу
изучение рынка - нарықты зерделеу
изучение рыночной конъюнктуры - нарықтық 
жағдаятты зерделеу

изучение спроса - сұранысты зерделеу
изъявление - тілек, ниет білдіру
изъян - кемшін, кемістік
изъятие - алу, алып тастау, айыру
изъятие банкнот из обращения - банкнотты 
айналыстан алу

изъятие банковского вклада - банк салымын алу
изъятие вклада - салымды алу
изъятие денег - ақшаны алу
изъятие денег из банка - банктен ақшаны алу
изъятие денег из обращения - ақшаны айналыстан    
алу

изъятие денежных средств из банка - банктен ақшалай 
қаражат алу

изъятие депозитов - депозиттерді алу
изъятие документа - құжатты алу, жою, құжатты 
қолданыстан алу 

изъятие из оборота неполноценных денег - толымсыз 
ақшаны айналымнан алу

изъятие из обращения - айналыстан алу
изъятие из обращения излишней денежной массы - 
артық ақшаны айналыстан алу

изъятие из обращения наличных денег - қолма-қол 
ақшаны айналыстан алу

изъятие карточки - карточканы алу
изъятие монеты из обращения - мəнетті айналыстан 
алу

изъятие наличных денег - қолма-қол ақша алу
изъятие недвижимого имущества - жылжымайтын 
мүлікті алу

изъятие незаконное - заңсыз алу
изъятие по требованию - талап ету бойынша алу
изъятие почтовых отправлений - пошта жөнелтімінің 
алынуы, пошта жөнелтімін алып қою

изъятие средств - қаражатты алу
изъятие ценной бумаги из обращения - бағалы қағазды 
айналыстан алу

изъятие ценных бумаг - бағалы қағаздарды алу
изымание подлинников необходимых документов 
по акту - акт бойынша қажетті құжаттардың 
түпнұсқаларын алу

изымание сбережения - жинақ ақшаны алу 
изыскание - іздестіру, қарастыру
изыскание средств - қаражат іздестіру
изысканность - талғамдылық, талғампаздық 
изысканный - таңдаулы
изыскать возможности - мүмкіндіктерді қарастыру
иллюзия - елес
иллюзия денежная - ақша елесі
иллюзия фискальная - қазыналық елес
иллюстрация - безен 
иллюстрированная карточка-письмо - суретті хат-
карточка

именная гарантия - есімді кепілдік
именная премия - атаулы сыйлық
именное обязательство - атаулы міндеттеме
именное свидетельство на акцию - акцияға есімді 
куəлік
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именное участие в облигационном займе - 
облигациялық қарызға атаулы қатысу

именной - атаулы, есімді 
именной вексель - атаулы (есімді) вексель
именной вклад - атаулы салым, есімді салым 
именной инвестиционный вклад - атаулы (есімді) 
инвестициялық салым 

именной индоссамент - атаулы (есімді) индоссамент, 
бəсірелі индоссамент 

именной коносамент - атаулы (есімді) коносамент
именной приватизационный чек - атаулы (есімді) 
жекешелендіру чегі

именной сертификат - атаулы (есімді) сертификат
именной чек - атаулы чек
именные акции - атаулы акциялар 
именные вещи - атаулы заттар
именные вклады - атаулы салымдар
именные ценные бумаги - атаулы (есімді) бағалы 
қағаздар

именные эмиссионные бумаги - атаулы (есімді) 
эмиссиялық қағаздар

именуемая - аталатын 
иметь законную силу - заңды күші болу
иметь право на дивиденды - дивидендке құқықтың 
болуы

иметь право на залог - кепілзатқа құқығы болу
иметь право на заложенное имущество - кепілге 
салынған мүлікке құқығы болу

иметь право первой подписи - бірінші қол қою 
құқығының болуы

иметь право подписи - қол қою құқығының болуы
иметь право регресса - кері талап құқығының болуы
имеющий силу - күші бар
имеющий силу закона - заң күші бар
имеющий ценность - құндылығы бар 
имидж - имидж, бедел-бейне, жақсы атақ
имидж банка - банктің бедел-бейнесі 
имидж почты - поштаның бедел-бейнесі
иммиграция - көшіп келушілік 
иммобилизация - иммобилизация, шашырату 
иммобилизация оборотных средств - айналым 
қаражатын шашырату 

иммобилизация ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
шашырату

иммунитет - иммунитет 
иммунитет депутатский - депутаттық иммунитет 
иммунитет дипломатический - дипломатиялық 
иммунитет 

иммунитет финансовый - қаржы иммунитеті
императив - өктем, тегеурінді талап
императивная норма права - құқықтың императивтік 
мөлшері

импичмент - импичмент
импонировать - жағымды əсер қалдыру 
импорт - импорт (шетелден тауар əкелу)
импорт валюты - валюта импорты
импорт, облагаемый пошлиной - баж алымы алынатын 
импорт

импортер - импортер 
импортируемая инфляция - импортталатын инфляция, 
шеттен əкелінетін инфляция

импортная наценка - импорттық үстеме баға
импортная пошлина - импорттық баж
импортная таможенная пошлина - импорттық кеден 
бажы

импортное инкассо - импорттық инкассо
импортное покрытие - импорттық өтем
импортный депозит - импорттық депозит 
импортный кредит - импорттық несие
импортный таможенный тариф - импорттық кеден 
тарифі

импортозамещение в производстве - өндірісте 
импортты алмастыру

импрегнирование - үлдірлеу 
имущественная ответственность - мүліктік 
жауапкершілік

имущественная прибыль - мүліктей пайда
имущественное обеспечение - мүлікпен 
қамсыздандыру, мүлікпен қамтамасыз ету 

имущественное покрытие - мүліктік өтеу 
имущественное страхование - мүлікті сақтандыру
имущественные права - мүліктік құқықтар
имущественный аукцион - мүлік аукционы
имущественный налог - мүлік салығы
имущественный приватизационный сертификат - 
мүліктік жекешелендіру сертификаты

имущественный риск - мүліктік тəуекел
имущественный ущерб - мүліктік зиян 
имущественный ценз - мүліктік шектелім 
имущество - мүлік, дəулет
имущество арендное - жалдама мүлік 
имущество арестованное - тыйым салынған мүлік
имущество банкрота - банкрот мүлкі
имущество государственное - мемлекеттік мүлік
имущество гражданской обороны - азаматтық 
қорғаныс мүлкі

имущество движимое - жылжымалы мүлік, жылжитын 
мүлік

имущество должника - борышқордың мүлкі
имущество заложенное - кепілге салынған мүлік
имущество казенное - қазыналық мүлік
имущество коллективное - ұжымдық мүлік
имущество наследственное - мұра мүлік 
имущество национальное - ұлт мүлкі, ұлт дəулеті, 
ұлттық мүлік, ұлттық дəулет

имущество недвижимое - жылжымайтын мүлік 
имущество незаложенное - кепілге салынбаған мүлік 
имущество нематериальное - бейматериалдық мүлік
имущество несостоятельного должника - дəрменсіз 
борышкердің мүлкі

имущество, перешедшее по праву наследования к 
государству - мұралану құқығы бойынша мемлекетке 
өткен мүлік

инаугурация - ұлықтау 
инвалид - мүгедек
инвалидация - инвалидация, заңды күшін жою
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инвалидность - мүгедектік 
инвалюта - шетел валютасы 
инвалютный тенге - теңгеге шаққандағы шетел 
валютасы 

инвентаризационная ведомость - түгендеу тізімдемесі 
инвентаризационный курс - түгендеу бағамы 
инвентаризация - түгендеу, мүкəммалдау (бұйымды 
есепке алу)

инвентаризация денежных средств - ақшалай 
қаражатты түгендеу

инвентаризация ежегодная - жыл сайынғы түгендеу
инвентаризация запасов - қорларды түгендеу
инвентаризация имущества - мүлікті түгендеу
инвентаризация наличных материальных ценностей 

- қолда бар материалдық құндылықтарды түгендеу 
инвентаризация основных средств - негізгі құрал-
жабдықты түгендеу

инвентаризация основных фондов - негізгі қорларды 
түгендеу

инвентаризация расчетов - есеп айырысуды түгендеу
инвентаризация статей баланса - теңгерім баптарын 
түгендеу

инвентаризация ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
түгендеу

инвентарная опись - түгендеу тізімдемесі
инвентарная стоимость - түгендемелік құн
инвентарное финансирование - түгендемелік 
қаржыландыру

инвентарный номер - түгендемелік нөмір
инвентарный учет товарно-материальных запасов - 
тауар-материал қорларының мүкəммалдық есебі

инвентарь - құрал-сайман, дүние-мүлік; түгендеме, 
мүкəммал, керек-жарақ

инвентарь общий - ортақ мүкəммал
инвестирование - инвестициялау, қаражат жұмсау
инвестирование вертикальное - сатылас инвестициялау
инвестирование горизонтальное - деңгейлес 
инвестициялау

инвестирование коллективное - ұжымдық 
инвестициялау

инвестирование косвенное - жанама инвестициялау
инвестирование невыполненных обязательств - 
орындалмаған міндеттемелерді инвестициялау

инвестирование пенсионных активов - зейнетақы 
активтерін инвестициялау

инвестирование прибыли (прибыльное) - пайданы 
инвестициялау

инвестирование путем покупки ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды сатып алу жолымен инвестициялау

инвестирование среднесрочное - орта мерзімді 
инвестициялау 

инвестирование средств - қаражатты инвестициялау 
инвестирование фондов - қорларды инвестициялау
инвестированный капитал - инвестицияланған капитал
инвестировать - қаржы салу, қаржы жұмсау, қаражат 
жұмсау

инвестиции - инвестиция, күрделі қаржы, күрделі 
жұмсалым

инвестиции в недвижимость - жылжымайтын мүлікке 
салынатын инвестиция

инвестиции в нематериальные активы - 
бейматериалдық активтерге инвестиция жұмсау

инвестиции в производственные активы - өндірістік 
активтерге инвестиция жұмсау

инвестиции в финансовые активы - қаржы активтеріне 
инвестиция жұмсау

инвестиции в ценные бумаги - бағалы қағаздарға 
салынатын инвестиция

инвестиции в человеческий капитал - адами капиталға 
инвестиция жұмсау

инвестиции в экономику - экономикаға инвестиция 
жұмсау

инвестиции внебюджетные - бюджеттен тыс 
инвестиция

инвестиции внешние - сыртқы инвестиция
инвестиции внутренние - ішкі инвестиция
инвестиции государственные - мемлекеттік инвестиция
инвестиции долгосрочные - ұзақ мерзімді инвестиция
инвестиции имущественные - мүліктік инвестиция
инвестиции иностранные - шетелдік инвестиция
инвестиции интеллектуальные - зияткерлік 
инвестиция 

инвестиции ипотечные - ипотекалық инвестиция
инвестиции краткосрочные - қысқа мерзімді 
инвестиция

инвестиции крупномасштабные - ірі ауқымды 
инвестиция

инвестиции ликвидные - өтімді инвестиция
инвестиции нефинансовые - бейқаржылық инвестиция, 
қаржысыз инвестиция

инвестиции портфельные - қоржындық инвестиция
инвестиции среднесрочные - орта мерзімді инвестиция
инвестиции финансовые - қаржы инвестициясы
инвестиционная активность - инвестициялық 
белсенділік

инвестиционная гарантия - инвестициялық кепілдік
инвестиционная декларация - инвестициялық 
мағлұмдама

инвестиционная деятельность - инвестициялық қызмет
инвестиционная квота - инвестициялық үлестеме
инвестиционная компания - инвестициялық компания
инвестиционная налоговая скидка - инвестициялық 
салық шегерімі

инвестиционная организация - инвестициялық ұйым
инвестиционная политика - инвестициялық саясат 
инвестиционная прибыль - инвестициялық пайда
инвестиционная программа - инвестициялық 
бағдарлама

инвестиционная сберегательная книжка - 
инвестициялық жинақ кітапша

инвестиционная сделка - инвестициялық мəміле
инвестиционная собственность - инвестициялық 
меншік

инвестиционная стоимость - инвестициялық құн 
инвестиционная стратегия - инвестициялық стратегия
инвестиционная функция - инвестициялық атқарым
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инвестиционная ценная бумага - инвестициялық 
бағалы қағаз

инвестиционное дело - инвестициялық іс
инвестиционное имущество - инвестициялық мүлік
инвестиционное право - инвестициялық құқық
инвестиционное решение - инвестициялық шешім
инвестиционные возможности - инвестициялық 
мүмкіндіктер

инвестиционные затраты - инвестициялық шығын
инвестиционные институты - инвестициялық 
институттар

инвестиционные инструменты - инвестициялық 
құралдар

инвестиционные полномочия - инвестициялық 
өкілеттіктер

инвестиционные потери - инвестициялық шығасы
инвестиционные приватизационные фонды - 
инвестициялық жекешелендіру қорлары

инвестиционные проекты - инвестициялық жобалар
инвестиционные расходы - инвестициялық шығыс
инвестиционные ценные бумаги - инвестициялық 
бағалы қағаздар

инвестиционный банк - инвестициялық банк
инвестиционный банк - инвестициялық банк
инвестиционный бум - инвестициялық серпіліс
инвестиционный капитал - инвестициялық капитал 
инвестиционный климат - инвестициялық ахуал
инвестиционный консультант - инвестициялық 
кеңесші

инвестиционный кредит - инвестициялық кредит
инвестиционный менеджер - инвестициялық   
менеджер

инвестиционный менеджмент - инвестициялық 
менеджмент 

инвестиционный метод - инвестициялық əдіс
инвестиционный налоговый кредит - инвестициялық 
салық кредиті

инвестиционный пай - инвестициялық үлеспұл 
(жарнапұл)

инвестиционный план - инвестициялық жоспар 
инвестиционный портфель - инвестициялық қоржын
инвестиционный проект - инвестициялық жоба
инвестиционный пул - инвестициялық пул
инвестиционный резервный фонд - инвестициялық 
сақтық қор

инвестиционный риск - инвестициялық тəуекел (қатер)
инвестиционный рынок - инвестициялық нарық
инвестиционный сберегательный счет - 
инвестициялық жинақ шоты, инвестициялық жинақ 
ақша шоты

инвестиционный сертификат - инвестициялық 
сертификат

инвестиционный справочник - инвестициялық 
анықтамалық

инвестиционный спрос - инвестициялық сұраныс
инвестиционный траст - инвестициялық траст, 
инвестициялық сенімгер

инвестиционный фонд - инвестициялық қор

инвестиционный фонд закрытого типа - жабық 
тұрпаттағы инвестициялық қор

инвестиционный фонд открытого типа - ашық 
тұрпаттағы инвестициялық қор

инвестиция - инвестиция, қаржы салу, қаржы салымы
инвестоемкость - инвестиция сыйымдылығы, 
инвестицияны көп қажетсінушілік

инвестоемкость проекта - жобаның инвестиция 
сыйымдылығы

инвестор - инвестор, салымшы, қаражат салушы
инвестор в ценные бумаги - бағалы қағаздарға қаражат 
салушы

инвестор венчурный - тəуекелшіл инвестор
инвестор иностранный - шетелдік инвестор
инвестор институциональный - институттық инвестор
инвестор номинальный - атаулы инвестор
инвестор портфельный - қоржындық инвестор
инвестор потенциальный - əлеуетті инвестор
инвестор прямой - тікелей инвестор
инвестор розничный - бөлшек сауда инвесторы
индекс - индекс, көрсеткіш, көрсеткі, əріпсан
индекс базисный - негіздік индекс, базистік индекс
индекс биржевой - биржалық индекс
индекс бюджетный - бюджеттік индекс
индекс валютного курса - валюта бағамының индексі, 
валюталық бағам индексі

индекс групповой - топтық индекс
индекс дела - істің əріпсаны
индекс делового риска - іскерлік тəуекел индексі
индекс делопроизводственный - іс жүргізу əріпсаны
индекс доходов населения - халық табысының индексі
индекс единицы стоимости - құн өлшемінің индексі
индекс закупочных цен - көтере сатып алу бағасының 
индексі

индекс занятости - жұмыспен қамтылу индексі
индекс заработной платы - жалақы индексі
индекс инвестиционный - инвестициялық индекс
индекс индивидуальный - жеке-дара индекс
индекс инфляции - инфляция индексі
индекс качества продукции - өнім сапасының индексі
индекс качества работ - жұмыс сапасының индексі
индекс качества услуг - қызметтер көрсету сапасының 
индексі

индекс количественный - сандық индекс
индекс конкурентоспособности - бəсекеге қабілеттілік 
индексі

индекс котировки - баға белгіленімі индексі
индекс курсов - бағам индексі
индекс курсов ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бағамының индексі

индекс облигации - облигация индексі
индекс оптовых цен - көтерме сауда бағасының   
индексі

индекс покупательной силы денег - ақшаның сатып 
алу күшінің индексі

индекс покупательной способности - сатып алу 
қабілетінің индексі
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индекс покупательной способности единицы 
национальной валюты - ұлттық валюта өлшемінің 
сатып алуға жарамдылығы индексі

индекс покупательной способности тенге - теңгенің 
сатып алуға жарамдылығы индексі

индекс полезности - пайдалылық индексі
индекс потребительских цен - тұтыну бағасының 
индексі

индекс потребления - тұтыну индексі
индекс почтового отделения - пошта бөлімшесінің 
индексі

индекс почтовый - пошта индексі
индекс прибыльности - пайдалылық индексі 
индекс прогнозирования конъюнктуры - жағдаятты 
болжау индексі

индекс прожиточного минимума - күнкөріс 
минимумының индексі

индекс регистрационный - тіркеу əріпсаны
индекс рентабельности - табыстылық индексі
индекс розничных цен (ИРЦ) - бөлшек сауда 
бағасының индексі 

индекс роста цен - баға өсуінің көрсеткіші
индекс рынка (рыночный) - нарық индексі
индекс сбыта - өткізім индексі
индекс сводный - жиынтық индекс
индекс себестоимости - өзіндік құн индексі
индекс тарифный - тарифтік индекс
индекс фондового рынка - қор нарығының индексі
индекс фондовой биржи - қор биржасының индексі
индекс фондовый - қор индексі
индекс цен - баға индексі
индекс цен валового национального продукта - жалпы 
ұлттық өнім бағасының индекс

индекс цен и тарифов на услуги - қызметтер көрсету 
бағасы мен тарифтерінің индексі

индекс цен на продовольственную продукцию - азық-
түлік өнімдері бағасының индексі

индекс цен потребителей - тұтынушылар бағасының 
индексі

индекс экономики - экономика индексі
индекс эффективности - тиімділік индексі
индексация - индекстеу, есепке алу
индексация амортизации - өтемпұлды индекстеу, 
тозымпұлды индекстеу

индексация вкладов - салымды индекстеу
индексация денежных доходов - ақшалай табысты 
индекстеу

индексация документов - құжатты индекстеу
индексация доходов - табысты индекстеу
индексация доходов населения - халықтың табысын 
индекстеу

индексация заработной платы - жалақыны индекстеу
индексация заработной платы в связи с изменением 
прожиточного минимума - күнкөріс минимумының 
өзгеруіне байланысты жалақыны индекстеу 

индексация налогов - салықты индекстеу
индексация обесцененных вкладов - құнсызданған 
салымдарды индекстеу

индексация пенсий - зейнетақыны индекстеу
индексация процента - пайызды индекстеу
индексация роста заработной платы - жалақының 
өсуін индекстеу

индексация цен - бағаны индекстеу
индексация экономическая - экономикалық индекстеу
индексирование - индекстеу
индексирование документов - құжаттарды индекстеу
индексирование закладных - кепілпұлды индекстеу
индексирование заработной платы - жалақыны 
индекстеу 

индексирование ипотеки - ипотеканы индекстеу
индексированная процентная ставка - индекстелген 
пайыздық мөлшерлеме

индексированный - индекстелген
индексированный заем - индекстелген қарыз
индексированный паевой траст - индекстелген 
үлеспұлдық сенім қоры

индексированный паевой фонд - индекстелген 
үлеспұлдық қор

индексированный сберегательный счет - индекстелген 
жинақ ақша шоты

индексировать - əріпсан қою, индекстеу
индексировать пенсии - зейнетақыны индекстеу
индексируемая заработная плата - индекстелетін 
жалақы

индексируемый депозит - индекстелетін депозит
индексируемый кредит - индекстелетін кредит
индексная оговорка - индекстік ескертпе
индексный метод - индекстік əдіс
индексный опцион - индекстік опцион 
индексный фонд - индекстік қор
индексы почтовых подразделений - пошта 
бөлімшелерінің индекстері

индивидуализация - дараландыру
индивидуальная (групповая) аренда - жеке (топтық) 
жалгерлік

индивидуальная заработная плата - жеке адамның 
жалақысы

индивидуальная подписка - жеке жазылыс, жеке 
жазылым

индивидуальная стоимость - жеке құн
индивидуальная цена - жеке баға
индивидуальное кредитное полномочие - жеке несие 
өкілеттігі

индивидуальное предпринимательство - жеке 
кəсіпкерлік 

индивидуальное присвоение - жеке иемдену
индивидуальные блага - жеке игілік
индивидуальные планы - жеке жоспарлар
индивидуальные риски - жеке қауіп-қатер, жеке 
тəуекелдік

индивидуальные субъекты финансового права - 
қаржы құқығының жеке субъектілері

индивидуальный заем - жеке қарыз
индивидуальный заемщик - жеке қарызгер
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 

- жеке сəйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)
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индивидуальный инвестор - жеке инвестор (жеке 
тұлға болып табылатын инвестор)

индивидуальный индекс (ИИ) - жеке индекс
индивидуальный лицевой счет застрахованного лица 

- сақтандырылған адамның дербес жеке шоты
индивидуальный подоходный налог - жеке табыс 
салығы

индивидуальный подоходный налог с физических 
лиц - жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы

индивидуальный почтовый ящик - дербес пошта 
жəшігі, жеке пошта жəшігі

индивидуальный предприниматель - жеке кəсіпкер
индивидуальный трудовой договор - жеке еңбек шарты
индивидуальный учет - жеке есеп, жеке есепке алу 
индивидуум - индивидум, жеке адам
индивидуум статистический - статистикалық 
индивидум, статистикалық жеке адам

индикативный план - индикативтік жоспар
индикатор дееспособности банка - банктің əрекет ету 
қабілетінің көрсеткіші

индикатор настроения инвесторов - инвесторлар көңіл 
күйінің көрсеткіші 

индикатор настроя - көңіл күй көрсеткіші, көңіл 
ауанының көрсеткіші 

индикатор отклонения - ауытқу индикаторы, ауытқу 
көрсеткіші

индикатор рыночного портфеля - нарық қоржынының 
индикаторы

индикатор фондового рынка - қор нарығының 
индикаторы

индикатор экономический - экономикалық индикатор
индикаторы макроэкономические - 
макроэкономикалық индикаторлар 

индикаторы финансовые - қаржы көрсеткіштері 
индикация - индикациялау 
индикация процентов - пайызды индикациялау 
индифферентность - енжарлық, бойкүйездік
индоссамент - индоссамент
индоссамент без гарантии - кепілдіксіз индоссамент
индоссамент без указания лица - тұлға көрсетілмеген 
индоссамент

индоссамент безоборотный - айналмайтын индоссамент
индоссамент бланковый - бланкілік индоссамент
индоссамент векселедержателя - вексель ұстаушының 
индоссаменті

индоссамент именной - есімді индоссамент, бəсіре 
индоссамент

индоссамент инкассовый - инкассолық индоссамент
индоссамент на предъявителя - ұсынушыға арналған 
индоссамент

индоссамент на чеке - чектегі индоссамент 
индоссамент неограниченный - шектелмеген 
индоссамент

индоссамент ограниченный - шектеулі индоссамент
индоссамент ограничительный - шектеуші 
индоссамент

индоссамент ордерный - ордерлік индоссамент
индоссамент оформленный - ресімделген индоссамент

индоссамент условный - шартты индоссамент
индоссамент чеков - чектер индоссаменті
индоссант - индоссант 
индоссат - индоссат 
индоссатор - индоссатор 
индоссатор переводного векселя - аударма вексельдің 
индоссаторы

индоссация - индоссация 
индоссирование векселя - вексельді индоссолау 
индоссированная тратта - индоссоланған тратта
индоссированный вексель - индоссоланған вексель
индоссированный коносамент - индоссоланған 
коносамент 

индоссированный чек - индоссоланған чек
индоссировать - индоссолау
индоссо - индоссо
индустрия - индустрия
инертность - селқостық
инженерно-технические мероприятия - инженерлік-
техникалық іс-шаралар

инженерные формирования - инженерлік жасақтар
инжиниринг - инжиниринг
инжиниринг договорный - шарттық инжиниринг
инжиниринг технологический - технологиялық 
инжиниринг

инжиниринг финансовый - қаржы инжинирингі
инициалы - аты-жөні
инициатива - бастама, ықылас, ынтагерлік
инициатива бюджетная - бюджеттік бастама
инициатива личная - жеке бастама
инициатива предпринимательская - кəсіпкерлік 
бастама

инициативы законодательные - заң шығарушылық 
бастамалар

инициативы экономические - экономикалық 
бастамалар

инициатор - бастамашы, ынтагер
инициирование - ынтагерлік білдіру, бастамашы болу
инициировать предложение - ұсынысқа бастамашы 
болу

иницировать - бастамашылық жасау, ынталану
инкассатор - инкассатор, ақша жинаушы 
инкассатор долгов - борыш инкассаторы
инкассаторская служба - инкассаторлық қызмет
инкассаторская сумка - инкассаторлық дорба      

(сөмке)
инкассация - инкассация, инкассолау, кассаға жинау
инкассация выручки - түсімді инкассолау
инкассация долгов - борышты инкассолау 
инкассация долговых обязательств - борыш 
міндеттемелерін инкассолау

инкассация купона - купонды инкассолау
инкассация наличных денег и ценностей - қолда бар 
ақша мен құндылықтарды инкассолау

инкассация, осуществляемая администрацией, 
учреждением, страной - əкімшіліктің, мекеменің, 
елдің инкассолауы

инкассирование - инкассолау, кассаға жинау
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инкассирование выручки от продаж - сатудан түскен 
ақшаны инкассолау

инкассирование долга - борышты инкассолау
инкассирование счета - шотты инкассолау
инкассировать - инкассолау
инкассируемое платежное требование - 
инкассоланатын төлем талабы 

инкассируемые документы - инкассоланатын құжаттар
инкассо - инкассо
инкассо банковского перевода - банк аударымының 
инкассосы

инкассо без документов - құжатсыз инкассо
инкассо в международных расчетах - халықаралық 
есеп айырысудағы инкассо

инкассо документа - құжат инкассосы
инкассо документарное - құжаттамалық инкассо, 
құжатталған инкассо

инкассо импортное - импортық инкассо
инкассо платежей - төлемдер инкассосы
инкассо через посыльного - шабарман арқылы 
инкассолау

инкассо экспортное - экспорттық инкассо
инкассовое поручение - инкассолық тапсырма 
инкассовое распоряжение - инкассолық өкім 
инкассовые операции - инкассолық операциялар
инкассовый документ - инкассолық құжат
инкассовый индоссамент - инкассолық индоссамент
инкотермс - инкотермс
инкотермы - инкотермдер
инкриминировать - кінə қою, айып тағу
инкрустация - мəнерлеме
инновационно-коммерческий банк - инновациялық-
коммерциялық банк, жаңартпашыл-коммерциялық 
банк

инновационный банк - инновациялық банк, 
жаңартпашыл банк 

инновационный фонд - жаңартпалы қор, инновациялық 
қор 

инновация - инновация, жаңартпа 
инновация финансовая - қаржылық жаңартпа
иннофонд - инновациялық қор
иногородное почтовое отправление - басқа қаланың 
пошта жөнелтімі

иностранец - шетелдік
иностранная валюта - шетел валютасы
иностранная денежная единица - шетелдің ақша бірлігі
иностранная инкассация - шетелдік инкассация
иностранная облигация - шетелдік облигация
иностранная тратта - шетелдік тратта
иностранная фондовая биржа - шетелдік қор биржасы
иностранная ценная бумага - шетелдік бағалы қағаздар
иностранные активы - шетелдік активтер
иностранные деньги - шетелдік ақша
иностранные депозиты - шетелдік депозиттер
иностранные займы - шетелдік қарыз 
иностранные инвестиции - шетел инвестициясы
иностранные инвесторы - шетелдік инвесторлар
иностранные лица - шетелдік тұлғалар

иностранные обязательства - шетелдік міндеттемелер 
иностранные пассивы - шетелдік пассивтер
иностранные платежные инструменты - шетелдік 
төлем құралдары

иностранные платежные средства - шетелдік төлем 
қаражаты

иностранные прямые инвестиции - шетелдік тікелей 
инвестициялар

иностранные страховщики - шетелдік 
сақтандырушылар 

иностранные финансовые активы - шетелдік қаржы 
активтері

иностранные фонды - шетелдік қорлар
иностранные ценные бумаги - шетелдік бағалы 
қағаздар

иностранный - шетел, сырт ел
иностранный банк - шетелдік банк 
иностранный вексель - шетел векселі
иностранный дебитор - шетелдік дебитор
иностранный заем - шетелдік қарыз
иностранный инвестор - шетелдік инвестор
иностранный капитал - шетел капиталы 
иностранный контрагент - шетелдік контрагент
иностранный корреспондент - шетелдік корреспондент
иностранный кредит - шетел несиесі, шетелдік несие 
иностранный кредитор - шетелдік несиегер
иностранный переводный вексель - шетелдік аударма 
вексель

иностранный резидент - шетелдік резидент
иностранный сектор - шетелдік сектор
иностранный счет - шетелдік шот
иностранный чек - шетелдік чек
инпасс - инпасс 
инсайдер - инсайдер 
инсинуация - жала жабу, пəле салу
инскрипция - инскрипция 
инсольвенция - инсольвенция 
инспектирование - тексеру, қадағалау
инспектирование финансовое - қаржылық 
инспекциялау

инспектор - инспектор
инспектор налоговой службы - салық қызметінің 
инспекторы

инспектор налоговый - салық инспекторы
инспектор по охране труда - еңбек қорғау жөніндегі 
инспектор

инспектор страховой - сақтандыру инспекторы
инспектор таможенный - кеден инспекторы
инспектор финансовый - қаржы инспекторы
инспекционный контроль - инспекциялық бақылау
инспекция - инспекция
инспекция по бюджету - бюджет инспекциясы, бюджет 
жөніндегі инспекция

инспекция по государственным доходам - мемлекеттік 
кіріс жөніндегі инспекция

инспекция по государственным налогам - мемлекеттік 
салық жөніндегі инспекция

инспекция при аудите - аудит жанындағы инспекция
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инспекция финансовая - қаржы инспекциясы
инспирация - арандату
инстанция - инстанция 
инстанция апелляционная - апелляциялық инстанция
инстанция высшая - жоғары инстанция
инстанция вышестоящая - жоғары тұрған инстанция
инстанция законная - заңды инстанция
инстанция надзорная - қадағалау инстанциясы 
инстанция судебная - сот инстанциясы
инстинкт - түйсік
институт - институт
институт актуариев - актуарийлер институты
институт банкиров - банкирлер институты
институт банковский - банк институты
институт государственно-правовой - мемлекеттік-
құқықтық институт

институт денег - ақша институты
институт депозитный - депозиттік институт
институт инвестиционный - инвестициялық институт
институт конъюнктурный - жағдаяттық институт
институт кредитно-финансовый - кредит-қаржы 
институты

институт кредитный - кредит институты
Институт международных финансов - Халықаралық 
қаржы институты

институт финансово-кредитный - қаржы-кредит 
институты

институт финансовый - қаржы институты 
институт экспертизы - сараптама институты
институционализм - институционализм, 
институтшылдық

институциональная структура финансовой системы - 
қаржы жүйесінің институционалдық құрылымы

институциональный вкладчик - институционалдық 
салымшы, ғұрыпшыл салымшы 

институциональный инвестор - институционалдық 
инвестор, ғұрыпшыл инвестор

институционная подписка - институттық жазылыс
инструктаж - нұсқамалық, нұсқаухат, нұсқау беру, 
нұсқама

инструктивное письмо - нұсқаулық хат 
инструктор - нұсқаушы
инструктор главный - бас нұсқаушы
инструктор-контролер - бақылаушы-нұсқаушы
инструкции контролера денежного обращения - ақша 
айналысы бақылаушысының нұсқауы

инструкции министерские - министрлік нұсқаулықтары
инструкции о платеже - төлем туралы нұсқаулықтар
инструкции об акцепте - акцепт туралы нұсқаулықтар
инструкции рабочие - жұмыстық нұсқаулықтар, жұмыс 
бабындағы нұсқаулықтар

инструкции таможенные - кеден нұсқаулықтары
инструкция - нұсқаулық
инструкция ведомственная - идаралық нұсқаулық
инструкция действующая - қолданыстағы нұсқаулық
инструкция должностная - қызметтік нұсқаулық, 
лауазымдық нұсқаулық

инструкция служебная - қызмет бабындағы нұсқаулық

инструмент - құрал-сайман
инструмент денежно-кредитной политики - ақша-
несие саясатының құралы

инструмент долговой - борышқорлық құралы
инструмент кредитной политики - кредит саясатының 
құралы

инструмент кредитный - кредиттік құрал
инструмент финансирования - қаржыландыру құралы
инструмент финансовый - қаржы құралы
инструмент экономический - экономикалық құрал
инструменты заимствования - өзара қарыз құралдары
инструменты исламского банкинга - ислам банкингі 
құралдары

инструменты исламского финансирования - ислам 
қаржыландыру құралдары

инструменты регулирования рынка - нарықты реттеу 
құралдары

инструменты фискальной политики - қазыналық 
саясат құралдары

инструменты экономической политики - 
экономикалық саясат құралдары 

интеграция - интеграция, біріктіру, бірігу, бірлесу
интеграция в мировую экономику - дүниежүзілік 
экономикаға интеграциялану 

интеграция валютная - валюталық бірігу
интеграция учета - есепті біріктіру
интеграция учета архивных документов - мұрағаттық 
құжаттар есебін біріктіру 

интеграция финансовая - қаржылық бірігу
интеграция экономическая - экономикалық біріктіру, 
экономикалық бірігу, экономикалық интеграция

интегрированный тариф - біріктірілген тариф
интеллект - зият, парасат 
интеллектуал - зияткер
интеллектуальная собственность - зияткерлік меншік
интеллигентность - зиялылық (жоғары мəдениеттілік)
интеллигенция - интеллигенция, зиялы қауым 
интенсивность - қарқындылық 
интенсивность пользования архивными документами 

- мұрағаттық құжаттарды пайдалану қарқындылығы 
интенсивность роста цен - бағаның өсу қарқындылығы
интенсивный экономический рост - қарқынды 
экономикалық өсу

интенсификация - күшейтілу, қарқындану, 
қарқындандыру, қарқынын күшейту, үдету 

интенсификация экономики - экономиканы 
қарқындандыру

интербанк - интербанк 
интервал - аралық, жоларалық, интервал
интервал движения - жүріс аралығы
интервенционная цена - басқыншылық баға
интервенционный курс - басқыншылық бағам
интервенция - басқыншылық 
интервенция в поддержку конъюнктуры - жағдаятты 
қолдау жолындағы басқыншылық

интервенция валютная - валюталық басқыншылық
интервенция центрального банка - орталық банктің 
басқыншылығы
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интервенция экономическая - экономикалық 
басқыншылық

интервиент - интервиент
интервью - сұхбат
интерес - мүдде
интерес банковский - банк мүддесі
интерес денежный - ақшалай мүдде
интерес законный - заңды мүдде
интерес инвестиционный - инвестициялық мүдде 
интерес контрактный - келісімшарттық мүдде
интерес личный - жеке мүдде
интерес материальный - материалдық мүдде
интерес страхователя - сақтанушы мүддесі
интерес страховой - сақтандыру мүддесі
интерес страховщика - сақтандырушы мүддесі
интерес страхуемый - сақтандырылатын мүдде
интересы ведомственные - идаралық мүдделер
интересы взаимные - өзара мүдделер
интересы государства - мемлекеттің мүдделері
интересы государственные - мемлекеттік мүдделер
интересы деловые - іскерлік мүдделер
интересы национальные - ұлттық мүдделер
интересы общегосударственные - жалпы мемлекеттік 
мүдделер

интересы общественные - қоғам мүдделері
интересы покупателей - сатып алушылардың  
мүдделері

интересы противоречащие (противоречивые) - 
қайшылықты мүдделер

интересы страны - елдің мүдделері
интересы финансовые - қаржы мүдделері
интересы человека - адам мүдделері
интересы экономические - экономикалық мүдделер
интермедиация - интермедиация 
интермедиация финансовая - қаржы интермедиациясы
интернационализация экономики - экономиканы 
интернационалдандыру

интернационализм - интернационализм
интернет - интернет, ғаламтор
интернет-банкинг - интернет-банкинг 
интернет-провайдер - интернет-провайдер 
интернет-торговля - интернет-сауда
интерпелляция - интерпелляция
интерпозиция - интержайғасым 
интерполяция - интерполяция, қосымша жазу
интерпретация документа - құжатты өзінше пайымдау
интерцессия - интерцессия 
интрадень - күні бойына
интрасеть - интражелі, ішкі желі 
инфекционные вещества - инфекциялық заттектер, 
жұқпалы ауру (індет) тарататын заттектер

инфекционные или неинфекционные вещества - 
жұқпалы немесе жұқпалы емес заттектер

инфлятор - инфлятор, инфляция көрсеткіші
инфляционная заработная плата - инфляциялық 
жалақы 

инфляционная обстановка - инфляциялық жағдай
инфляционная оговорка - инфляциялық ескертпе 

инфляционная разница цен - бағалардың инфляциялық 
айырмасы

инфляционная тенденция - инфляциялық үрдіс
инфляционное давление - инфляциялық қысым
инфляционные последствия - инфляциялық зардаптар
инфляционный дифференциал - инфляциялық шегерме 
ақы

инфляционный курс - инфляциялық бағам 
инфляционный налог - инфляциялық салық
инфляционный процесс - инфляциялық үдеріс
инфляционный риск - инфляциялық тəуекел 
инфляционный скачок - инфляциялық секіріс
инфляционный эффект - инфляциялық нəтиже
инфляция - инфляция, құнсыздану
инфляция галопирующая - өршімелі инфляция
инфляция кредита - несиенің құнсыздануы
инфляция, связанная с ростом заработной платы - 
жалақының өсуімен байланысты инфляция

инфляция, связанная с ростом налогов - салықтардың 
өсуімен байланысты инфляция

инфляция, связанная с увеличением доли прибыли 
в ценах - пайданың бағадағы үлесінің көбеюімен 
байланысты инфляция

инфляция, связанная с чрезмерной эмиссией 
наличных денег - қолма-қол ақшаның шектен тыс 
шығарылуына байланысты инфляция

инфляция спроса - сұраныс инфляциясы
инфляция хроническая - созылмалы инфляция
информативность отчета - есептеменің ақпараттылығы
информативный отчет - ақпараттық есептеме
информатизация - ақпараттандыру 
информатика - информатика, ақпараттану
информатор - ақпаратшы, хабаршы
информационная система - ақпараттық жүйе 
информационно-аналитическая служба - ақпараттық-
талдау қызметі

информационное агентство - ақпарат агенттігі
информационное обеспечение - ақпаратпен қамтамасыз 
ету

информационное обеспечение управления - басқаруды 
ақпаратпен қамтамасыз ету

информационное письмо - ақпараттық хат
информационное пространство - ақпараттық кеңістік
информационно-коммерческие услуги - ақпараттық-
коммерциялық қызметтер көрсету

информационно-консультационные услуги - 
ақпараттық-кеңес беру қызметтерін көрсету 

информационно-пропагандистские мероприятия - 
ақпараттық-насихаттық іс-шаралар

информационно-управляющая система (ИУС) - 
ақпараттық-басқару жүйесі

информационные процессы - ақпараттық үдерістер 
информационные ресурсы - ақпарат ресурстары
информационные системы управления - басқарудың 
ақпараттық жүйелері

информационные щиты - ақпараттық қалқандар 
информационный обмен - ақпарат алмасу 
информация - ақпарат
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информация административная - əкімшілік ақпарат
информация банковская - банк ақпараты
информация биржевая - биржа ақпараты
информация в случае конфискации почтового 
отправления - пошта жөнелтімі тəркіленген 
жағдайдағы ақпарат

информация для акционеров - акционерлерге арналған 
ақпарат

информация для доверенных лиц - сенімгерлерге 
арналған ақпарат

информация для кредита - несиеге арналған ақпарат
информация документированная - құжатталған 
ақпарат

информация документная - құжаттық ақпарат
информация звуковая - дыбыстық ақпарат
информация изобразительная - бейнелік ақпарат
информация конфиденциальная - құпия ақпарат
информация ложная - жалған ақпарат
информация маркетинговая - маркетингілік ақпарат
информация массовая - бұқаралық ақпарат 
информация научно-техническая - ғылыми-
техникалық ақпарат

информация о вкладах - салымдар туралы ақпарат
информация о кредитоспособности - несиеге 
қабілеттілік туралы ақпарат

информация о налогоплательщике - салық төлеуші 
туралы ақпарат

информация о нарушениях налогового 
законодательства - салық заңдарының бұзылғандығы 
туралы ақпарат

информация о покупательном спросе - сатып 
алушылардың сұранысы туралы ақпарат 

информация о продавце - сатушы туралы ақпарат
информация о сделке - мəміле туралы ақпарат
информация о ценах - баға туралы ақпарат
информация о ценных бумагах - бағалы қағаздар 
туралы ақпарат

информация об исполнителе - орындаушы туралы 
ақпарат

информация об использовании - пайдалану туралы 
ақпарат

информация ретроспективная - өткенді шолу ақпараты
информация речевая - ауызша ақпарат
информация секретная - құпия ақпарат
информация, составляющая государственную, 
банковскую или охраняемую законом тайну - 
мемлекеттік, банктік немесе заңмен қорғалатын 
құпиядан тұратын ақпарат

информация социальная - əлеуметтік ақпарат
информация статистическая - статистикалық ақпарат
информация технологическая - технологиялық ақпарат 
информация управленческая - басқарушылық ақпарат
информация учетная - есептік ақпарат
информация экономическая - экономикалық ақпарат
информация юридическая - заңи ақпарат
информирование инициативное - ынталы ақпарат беру
инфракция - инфракция
инфранчизмент - инфранчизмент

инфраструктура - инфрақұрылым
инфраструктура социальная - əлеуметтік 
инфрақұрылым

инфраструктура технологическая - технологиялық 
инфрақұрылым

инфраструктура финансовая - қаржылық 
инфрақұрылым

инфраструктура экономики - экономиканың 
инфрақұрылымы

инцидент - оқыс оқиға
иные услуги почтовой связи - пошта байланысы 
көрсететін өзге де қызметтер

ионизирующие излучение - иондаушы сəуле
ипотека - ипотека 
ипотека до востребования - талап етілмелі ипотека
ипотека закрытая - жабық ипотека
ипотека под залог движимого имущества - жылжитын 
мүлік кепілімен берілетін ипотека

ипотека, подлежащая погашению - өтелуге тиіс 
ипотека

ипотека с нулевым купоном - нөл купонды ипотека
ипотека с плавающей процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі құбылмалы ипотека

ипотека с плавающей ставкой - мөлшерлемесі 
құбылмалы ипотека

ипотекизация - ипотекалау
ипотечная банковская компания - ипотекалық банк 
компаниясы

ипотечная задолженность - ипотекалық берешек
ипотечная закладная - ипотекалық кепілхат
ипотечная компания - ипотекалық компания
ипотечная константа - ипотекалық тұрақтылық
ипотечная облигация - ипотекалық облигация
ипотечная премия - ипотекалық сыйлықақы
ипотечная ссуда - ипотекалық несие
ипотечное кредитование - ипотекалық несиелендіру
ипотечное обязательство - ипотекалық міндеттеме
ипотечное ограничение - ипотекалық шектеу
ипотечное свидетельство - ипотекалық куəлік
ипотечное финансирование - ипотекалық қаржыландыру
ипотечные издержки - ипотекалық шығын
ипотечные инвестиции - ипотекалық инвестиция
ипотечные кредитные учреждения - ипотекалық несие 
мекемесі

ипотечные ценные бумаги - ипотекалық бағалы 
қағаздар

ипотечный банк - ипотекалық банк 
ипотечный банкир - ипотекалық банкир 
ипотечный брокер - ипотекалық брокер
ипотечный департамент - ипотекалық департамент
ипотечный долг - ипотекалық борыш
ипотечный заем - ипотекалық қарыз
ипотечный залог - ипотекалық кепіл, ипотекалық 
кепілзат

ипотечный кредит - ипотекалық кредит
ипотечный кредит под движимое имущество - 
жылжымалы мүлік кепілімен берілетін ипотекалық 
кредит
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ипотечный кредит с периодическим 
рефинансированием - дүркін-дүркін қайта 
қаржыландырылатын ипотекалық кредит

ипотечный кредит с плавающей ставкой - 
мөлшерлемесі құбылмалы ипотекалық кредит

ипотечный кредит с ускоренным погашением - жедел 
өтелетін ипотекалық кредит

ипотечный портфель - ипотекалық қоржын
ипотечный риск - ипотекалық тəуекел (қатер)
ипотечный рынок - ипотекалық нарық
ипотечный сбор - ипотекалық алым
ипотечный сервис - ипотекалық сервис 
ипотечный сертификат - ипотекалық сертификат
иск - қуыным, талап
иск встречный - қарсы қуыным
иск гражданский - азаматтық қуыным
иск долговой - борыштық қуыным
иск за причиненный ущерб - келтірілген зиян үшін 
қуыным

иск кредитора - несиегердің қуынымы
иск о взыскании долга - борышты өндіріп алу туралы 
қуыным (талап)

иск о признании недействительным - жарамсыз деп 
тану туралы қуыным

иск о признании прав - құқықтарды тану туралы 
қуыным

иск об аннулировании акта установления 
банкротства - банкроттықты анықтау актісінің күшін 
жою туралы қуынып (талап)

иск об уплате долгов - борыштарды төлеу туралы 
қуыным

иск первоначальный - бастапқы қуыным
иск регрессный - кері талап қою, кері қуыным
искажение - бұрмалау, өңін айналдыру
искажение цен - бағаны бұрмалау
исключение - алып тастау, шығарып тастау, шығару; 
айрықшалық

исключение из консорциума - консорциумнан шығарып 
тастау

исключение из принципа ответственности - 
жауапкершілік қағидатына жатпайтын

исключение из списка - тізімнен шығару
исключение ответственности - жауапкершілікті алып 
тастау

исключительная входящая доля - айрықша кіріс үлесі
исключительная лицензия - айрықша лицензия
исключительная сухопутная транзитная доля - 
айрықша құрлықтық транзиттік үлес

исключительность национальная - ұлттық 
айрықшалық

исключительные полномочия - айрықша өкілеттіктер 
исключительные права - айрықша құқықтар
исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности - зияткерлік қызмет 
нəтижелеріне айрықша құқықтар

исключительные сухопутные доли тарифов за 
входящие посылки - кіріс сəлемдемелері үшін 
айрықша құрлықтық тарифтердің үлесі 

исключительные тарифы - айрықша тарифтер
исключительный железнодорожный тариф - айрықша 
теміржол тарифі

исключительный случай - айрықша жағдайлар 
исковая давность - қуыным мерзімінің өтуі
исковое заявление - қуыным арызы 
исковое требование - қуыным талабы
искусственная поддержка курса - бағамды жасанды 
түрде қолдау

искусственно поддерживаемая цена - жасанды түрде 
қолдау көрсетілетін баға

искусственно поддерживаемый курс - жасанды түрде 
қолдау көрсетілетін бағам 

искусственное занижение цены - бағаны əдейі 
төмендету

искусственное повышение курса валюты - валюта 
бағамын жасанды түрде көтеру

искусственный - қолтума, жасанды
искусство - өнер
исламская финансовая инфраструктура - ислам 
қаржы инфрақұрылымы

исламская финансовая система (ИФС) - ислам қаржы 
жүйесі

исламская финансовая структура (ИФС) - исламдық 
қаржы құрылымы

исламская экономика - ислам экономикасы, ислам 
ихтисады

исламские “окна” обычных банков - кəдуілгі 
банктердің исламдық “терезелері”

исламские инвестиционные фонды - ислам 
инвестициялық қорлары

исламские налоги - ислам салықтары
исламские финансовые институты - ислам қаржы 
институттары

исламские финансовые продукты - ислам қаржы 
өнімдері

исламские финансовые учреждения (ИФУ) - ислам 
қаржы мекемелері (ИҚМ)

исламские финансы (ИФ) - ислам қаржысы (ИҚ)
исламские ценные бумаги - ислам бағалы қағаздары 
исламский банк (ИБ) - ислам банкі 
исламский банкинг - ислам банкингі
исламский финансовый сектор (ИФС) - ислам қаржы 
секторы

исполком - атком (атқару комитеті)
исполнение - орындау, атқару
исполнение бюджета - бюджеттің атқарылуы
исполнение договора - шарттың орындалуы
исполнение кассового плана - кассалық жоспардың 
атқарылуы

исполнение контракта - келісімшарттың орындалуы
исполнение кредитного плана - несие жоспарының 
орындалуы

исполнение налогового обязательства - салық 
міндеттемесін орындау

исполнение обязательств - міндеттемелерді орындау
исполнение платежей - төлемдерді орындау
исполнение сделки - мəмілені орындау
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исполнение сметы доходов и расходов - кіріс пен 
шығыс сметасының атқарылуы 

исполнение судебных решений - сот шешімдерінің 
орындалуы

исполнено - орындалды 
исполнитель - орындаушы, атқарушы
исполнитель завещания - өсиетті орындаушы
исполнитель ответственный - жауапты орындаушы 

(атқарушы) 
исполнитель судебный - сот орындаушысы
исполнительная и по связи комиссия (ИСК) - 
атқарушы жəне байланыс жөніндегі комиссия

исполнительная надпись - орындау қағазы, орындау 
жазбасы, атқарушылық жазба

исполнительный - атқарушы, атқарушылық 
исполнительный директор - атқарушы директор
исполнительный комитет - атқарушы комитет
исполнительный лист - орындау қағазы, атқарушы 
парақ, орындау парағы

исполнительный орган - атқарушы орган
исполнительный регламент - атқарушылық реттеме
исполнительный регламент Всемирной почтовой 
конвенции - Дүниежүзілік пошта конвенциясының 
атқарушылық реттемесі

исполнительный секретариат - атқарушы хатшылық
исполнительный совет (ИС) - атқарушы кеңес
исполнить - орындау
исполнить или аннулировать - орындалсын немесе 
күші жойылсын 

“исполнить или отменить” - “орындалсын немесе күші 
жойылсын”

исполняющий обязанности - міндетін атқарушы
исполняющий обязанности директора - директордың 
міндетін атқарушы 

исполняющий обязанности заведующего - 
меңгерушінің міндетін атқарушы

исполняющий обязанности министра - министрдің 
міндетін атқарушы 

использование - пайдалану
использование денежных средств - ақшалай қаражатты 
пайдалану

использование документов - құжаттарды пайдалану 
использование заемного капитала - қарыз капиталын 
пайдалану

использование займа - қарызды пайдалану
использование капитала - капиталды пайдалану
использование квоты - үлестемені пайдалану
использование кредита - кредитті пайдалану
использование лицензии - лицензияны пайдалану
использование нецелевое - мақсатқа сай пайдаланбау
использование облигационного купона - облигациялық 
купонды пайдалану

использование оборотных средств - айналым 
қаражатын пайдалану

использование опциона - опционды пайдалану
использование прибылей - пайданы пайдалану
использование служебного положения в личных 
целях - қызмет бабын жеке бастың мақсаттарына 
пайдалану

использование средств - қаражатты пайдалану 
использование тратты - траттаны пайдалану
использование фиктивного чека - жалған чекті 
пайдалану

использование финансовых ресурсов - қаржы 
ресурстарын пайдалану

использование финансовых средств - қаржы 
қаражатын пайдалану

использование фондов - қорларды пайдалану
использование целевое - мақсатқа пайдалану
использование ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
пайдалану 

испольнительный лист - атқару парағы
испорченный - бүлінген
исправительная проводка - түзету жазбасы, түзету 
өткізбесі

исправительно-трудовой - еңбекпен түзеу 
исправление - түзету, түзеу
исправление документа - құжатты түзету
исправление записи - жазбаны түзету (банк шоты 
бойынша)

исправление ошибки - қатені түзету
исправление счета - шотты түзету
исправление чеков - чектерді түзету
испытание - сынақ, сынау
испытания аттестационные - аттестациялық сынақ
испытательный период - сынақ кезеңі
испытательный срок - сынақ мерзімі 
испытывать нехватку денег - ақша жетімсіздігін бастан 
кешіру

испытывать нехватку денежных средств - ақшалай 
қаражат жетімсіздігін бастан кешіру

испытывать нехватку капитала - капиталдың 
жетімсіздігін бастан кешіру

испытывать нехватку наличности - қолма-қол 
ақшаның жетімсіздігін бастан кешіру

испытывать финансовые затруднения - қаржы 
қиындығын бастан кешіру

исследование - зерттеу 
исследование каналов сбыта - өткізім арналарын 
зерттеу

исследование управления - басқаруды зерттеу
исследование финансовое - қаржылық зерттеу
исследование экономической конъюнктуры - 
экономикалық жағдаятты зерттеу

исследования экономические - экономикалық 
зерттеулер

исследовательская работа - зерттеу жұмысы
исследовательский - зерттеушілік
истеблишмент - истеблишмент
истец - қуынушы, талап қоюшы, құныкер, жоқтаушы
истечение - біту, өту (мерзім туралы) 
истечение срока - мерзімнің өтуі
истечение срока гарантии - кепілдік мерзімінің өтуі
истечение срока действия - қолданылу мерзімінің    
өтуі

истечение срока действия аккредитива - аккредитив-
тің қолданылу мерзімінің өтуі
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истечение срока действия договора - шарттың 
қолданылу мерзімінің өтуі

истечение срока действия контракта - келісімшарттың 
қолданылу мерзімінің өтуі

истечение срока действия соглашения - келісімнің 
қолданылу мерзімінің өтуі

истечение срока действия товарного знака - тауар 
белгісінің қолданыс мерзімінің аяқталуы

истечение срока доверенности - сенімхат мерзімінің 
өтуі 

истечение срока исковой давности - қуыным 
мерзімінің өтуі

истечение срока опциона - опцион мерзімінің өтуі
истечение срока страхования - сақтандыру мерзімінің 
өтуі 

истина - ақиқат
истина доказуемая - дəлелденетін ақиқат
истина непреложная - даусыз ақиқат
исток - бастау, қайнар
истолкование - түсіндірме
историзм - тарихилық
историограф - тарихнамашы
историография - тарихнама
историческая часть предисловия к описи - 
тізімдемедегі алғысөздің тарихи бөлігі 

исторический - тарихи
история учреждения - мекеме тарихы 
источник - дерекнама, дереккөз
источник альтернативный - баламалы негіз
источник архивный - мұрағаттық дереккөз
источник валютных поступлений - валюталық түсім 
көзі

источник данных - деректер көзі
источник денежных средств - ақшалай қаражат көзі
источник денежных фондов - ақша қорларының негізі
источник дохода - табыс көзі
источник исторический - тарихи дереккөз 
источник кредита - кредит көзі
источник кредитования - несиелендіру көзі
источник налога - салық көзі (салық төлеу үшін 
пайдаланылатын сақтық қор)

источник погашения долга - борышты өтеу көзі
источник поступления иностранной валюты - шетел 
валютасы түсетін көз

источник прибыли - пайда көзі
источник средств для выплаты пенсий - зейнетақы 
төлеуге арналған қаржы көзі

источник средств для выплаты пособий - жəрдемақы 
төлеуге арналған қаржы көзі

источник финансирования - қаржыландыру көзі
источники государственного бюджета - мемлекеттік 
бюджет көздері

источники комплектования - толықтыру көздері 
источники платежа - төлем көздері
источники погашения долгосрочного кредита - ұзақ 
мерзімді несиені өтеу көздері

источники права - құқық негіздері

источники финансирования инвестиционной 
деятельности - инвестициялық қызметті 
қаржыландыру көздері

источники финансирования капитальных вложений - 
күрделі жұмсалымды қаржыландыру көздері

источники формирования национального фонда - 
ұлттық қордың құралу көздері

источники формирования оборотных средств - 
айналым қаражатының құралу көздері

источниковая база - дереккөз қоры
источниковедение - деректану 
источниковедческая критика - деректанушылық сын 
истощение запаса наличных денег - нақты ақша 
қорының сарқылуы

истощение запасов - қорлардың сарқылуы
истощение запасов валюты - валюта қорларының 
сарқылуы

истощение золотых запасов - алтын қорларының 
сарқылуы

истощение капитала - капиталдың таусылуы
истощение средств - қаражаттың таусылуы
истребование доказательств - айғақтарды сұратып алу
истребование документов - құжаттарды сұратып 
алдыру

истребование залога - кепілзатты талап ету
истребовать залог - кепілзатты талап ету
исход - нəтиже
исход выборов - сайлаудың нəтижесі
исход переговоров - келіссөздің нəтижесі 
исходатайствование - қузау; өтінішпен алу 
исходатайствовать - қузау, ізденіп орындату
исходить - негізге алу, сүйену
исходная цена - бастапқы баға
исходные данные - бастапқы мəліметтер 
исходные затраты - бастапқы шығын
исходный - бастапқы
исходный капитал - бастапқы капитал
исходя - ескере отырып, басшылыққа ала отырып
исходящая корреспонденция - шығыс тіркеуінен өткен 
хат-хабарлар

исходящие переводы - шығыс тіркеуінен өткен   
аударым 

исходящий - шығыс (құжат, пошта туралы) 
исходящий документ - шығыс құжаты
исходящий номер документа - құжаттың шығыс   
нөмірі

исходящий перевод - шығыс аударымы
исчезнувший должник - ғайып борышқор
исчерпание запасов - қорлардың таусылуы 
исчерпанный кредит - сарқылған несие
исчерпывающий - толық, жан-жақты, жеткілікті, толық 
қамтитын

исчисление - есептеу
исчисление баланса - теңгерімді есептеу
исчисление дохода - табысты есептеу 
исчисление издержек - шығынды есептеп шығару
исчисление налога - салықты есептеу
исчисление пенсии - зейнетақы есептеу
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исчисление пенсионных выплат - зейнетақы 
төлемдерін есептеу

исчисление пошлин - бажды есептеу
исчисление предварительное - алдын ала есептеу
исчисление процентов - пайыздарды есептеу
исчисление размера пенсионных выплат - зейнетақы 
төлемдерінің мөлшерін есептеу

исчисление убытков - залалды есептеу
исчисленные расходы - есептелген шығыс
исчисленный процент - есептелген пайыз
итог - жиынтық, қорытынды
итог балансового отчета - теңгерімдік есептеме 
қорытындысы

итог бухгалтерского баланса - бухгалтерлік теңгерім 
қорытындысы

итог бухгалтерского баланса банка - банк бухгалтерлік 
теңгерімінің қорытындысы

итог конечный - түпкі нəтиже
итог окончательный - түпкілікті жиынтық 
итог по смете - смета бойынша жиыны
итог предварительный - алдын ала жиынтық, нобай 
қорытынды

итог суммарный - жалпы жиынтық, қосынды жиынтық, 
жиынтық қорытынды

итог финансовых операций - қаржы операцияларының 
қорытындысы

итоги исполнения бюджета - бюджеттің атқарылу 
қорытындысы

итого - жиыны, жиынтығы, барлығы
итого денежный капитал - ақшалай капитал жиыны
итого денежный поток - ақша тасқынының жиыны
итого долг - борыштың жиыны
итого обязательства - міндеттемелер жиыны
“итоговая строка” - “қорытынды жол” 
итоговая строка счета прибылей и убытков в годовом 
отчете - жылдық есептемедегі пайда мен залал 
шотының қорытынды жолы

итоговая сумма - қорытынды сома                     
(қосынды)

итоговая сумма балансового отчета - теңгерімдік 
есептеменің қорытынды сомасы

итоговая цена - қорытынды баға
итоговое движение наличности - қолма-қол ақшаның 
қорытынды қозғалысы

итоговый - жиынтықты 
итоговый иммунитет - қорытынды иммунитет 
итоговый лист - қорытынды парақ
итоговый отчет - қорытынды есептеме

К 

кабала - кіріптарлық 
кабала денежная - ақшамен кіріптар ету, ақшалай 
кіріптарлық

кабала закладная - кепілхатпен кіріптар болу
кабала ростовая - өсімқорлық кіріптарлық
кабальная книга - кіріптарлық кітап 
кабальная сделка - кіріптарлық мəміле 
кабальная ценная бумага - кіріптарлық бағалы қағаз
кабальный договор - кіріптарлық шарт
кабель - кəбіл
кабинет - кабинет
Кабинет министров - Министрлер кабинеті
кабинетная сделка - кабинеттік мəміле
каботаж - каботаж 
кавалер - иегер
кавалер ордена - орден иегері
кавалерийский обмен - иегерлік айырбас
кавер - кавер 
каверинг - каверинг 
кадастр - кадастр, тізімдеме
кадастр земельный - жер кадастрі 
кадастр налоговый - салық кадастры, салық  
тізімдемесі

кадастровая оценка земли - жерді кадастрлық бағалау 
кадастровая рента - кадастрлық рента
кадастровая стоимость - кадастрлық құн
кадастровый доход - кадастрлық табыс
кадр - кадр
кадр заглавный - басқы кадр
кадр монтажный - жинақтама кадр 

кадровая политика - кадр саясаты 
кадровые перемещения - кадр ауысуы
кадровый корпус - кадрлық тұрақ 
кадровый работник - тұрақты қызметкер
кадровый резерв - кадр резерві 
кадровый учет - кадр есебі 
кажем - кажем
казахская письменность - қазақ жазуы
казахский язык - қазақ тілі
казеиновый клей - казеин желім
казенщина - төрешілдік 
казенщина - төрешілдік 
казна - қазына
казна государственная - мемлекеттік қазына 
казначей - қазынашы 
казначей генеральный - бас қазынашы
казначей корпоративный - корпоративтік қазынашы
казначей-бухгалтер - қазынашы-бухгалтер 
казначейская акция - қазынашылық акция
казначейская бона - қазынашылық бона 
казначейская валюта - қазынашылық валюта
казначейская валюта в обращении - айналыстағы 
қазынашылық валюта

казначейская наличность - қазынашылық қолма-қол 
ақша

казначейская нота - қазынашылық нота 
казначейская облигация - қазынашылық 
казначейская расписка - қазынашылық қолхат
казначейская сберегательная нота - қазынашылық 
жинақ ақша нотасы
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казначейская система исполнения бюджета - бюджет 
атқарылуының қазынашылық жүйесі

казначейская ссуда - қазынашылық несие
казначейская эмиссия - қазынашылық эмиссия
казначейские деньги - қазынашылық ақша 
казначейские деньги в обращении - айналыстағы 
қазынашылық ақша

казначейские обязательства государства - мемлекеттің 
қазынашылық міндеттемелері

казначейские ссудные счета - қазынашылық несие 
шоттары 

казначейские ценные бумаги - қазынашылық бағалы 
қағаздар

казначейский билет - қазынашылық билет 
казначейский билет - қағаз ақша, қазынашылық билет
казначейский варрант - қазынашылық варрант
казначейский вексель - қазынашылық вексель 
казначейский налоговый и ссудный счет - 
қазынашылық салық жəне несие шоты

казначейский сертификат - қазынашылық сертификат
казначейский чек - қазынашылық чек
казначейское налоговое освобождение - қазынашылық 
салықтық босату

казначейское обязательство - қазынашылық міндеттеме 
казначейское обязательство государства - мемлекеттің 
қазынашылық 

казначейское свидетельство - қазынашылық куəлік
казначейство - қазынашылық, қазына мекемесі
казуальные ценные бумаги - жекелей бағалы қағаздар
казуистика - казуистика 
казус - шатақ, оғаш, шытырман (уақиға)
кайтинг - кайтинг, алаяқтық
календарная разница - күнтізбелік айырма
календарное планирование - күнтізбелік жоспарлау
календарный год - күнтізбелік жыл
календарный план - күнтізбелік жоспар
календарный штемпель - күнтізбелік мөрқалып
календарь - күнтізбе
календарь выдач денег заработной платы - жалақы 
ақшасын беру күнтізбесі

календарь выдач наличных денег - қолма-қол ақша 
беру күнтізбесі

календарь знаменательных дат - айтулы күндер 
күнтізбесі

календарь лунный - ай күнтізбесі 
календарь отрывной - жыртпа күнтізбе 
календарь платежный - төлем күнтізбесі
календарь солнечный - күн күнтізбесі
календарь срочных платежей - мерзімдік төлем 
күнтізбесі

каллиграфический - көркем, хұснихаттық
каллиграфический почерк - көркем жазу, хұснихат
калька - калька
калькирование - калькалау
калькулятор - калькулятор
калькуляционная ведомость - калькуляциялық 
тізімдеме

калькуляционная единица - калькуляциялық бірлік

калькуляционная система учета - калькуляциялық 
есептеу жүйесі 

калькуляционные издержки - калькуляциялық шығын 
калькуляционные счета - калькуляциялық шоттар
калькуляционный лист - калькуляциялық парақ
калькуляция - калькуляция
калькуляция актуарная - актуарийлік калькуляция
калькуляция демерреджа - демерредж калькуляциясы
калькуляция затрат - шығын калькуляциясы
калькуляция издержек - шығын калькуляциясы 
калькуляция нормативная - нормативтік калькуляция
калькуляция отчетная - есептемелік калькуляция
калькуляция расходов - шығыс калькуляциясы
калькуляция себестоимости - өзіндік құн 
калькуляциясы

калькуляция сметная - сметалық калькуляция
калькуляция ссуды - несие калькуляциясы
калькуляция текущей покупательской способности - 
ағымдағы сатып алу қабілетінің калькуляциясы

калькуляция цен - баға калькуляциясы
камбиет - камбиет 
камбизм - камбизм 
камбио - камбио
камбист - камбист
камера - камера
камера дезинфекционная - залалсыздандыру камерасы
кампанейщина - науқаншылдық
кампания - науқан
камуфлировать - бүркемелеу
камуфляж - камуфляж, бүркемелеу
канал - арна
канал банковский - банктік арна
канал информации - ақпарат арнасы
канал передачи данных - деректерді беру арнасы
канал получения денег - ақша алу арнасы
канал распределения - бөлу арнасы
канал связи - байланыс арнасы
каналы коммуникации - коммуникация арналары, 
қатысым арналары (ақпарат алысу түрлері)

канва хронологическая - хронологиялық арқау
кандидат - үміткер, кандидат
кандидат в депутаты - депутаттыққа кандидат
кандидатура - кандидатура
каникулы налоговые - салық тыныстамасы, салық 
демалысы

канон - ереже, қағида
канцеляризм - кеңсешілдік
канцелярист - кеңсеші (кеңсе қызметкері)
канцелярия - кеңсе, құжатхана 
канцелярская отписка - кеңселік сырғытпа жауап
канцелярская принадлежность - кеңсе жабдығы, 
кеңсенің керек-жарағы

канцелярские товары - кеңсе тауарлары 
канцелярский служащий - кеңсе қызметкері
канцелярщина - кеңсешілдік
капеднот - капеднот
капитал - капитал
капитал базовый - базалық капитал
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капитал в акциях - акциялар түріндегі капитал
капитал в денежной форме - ақшалай нысандағы 
капитал

капитал в ликвидной форме - өтімді нысандағы 
капитал

капитал в форме акций - акциялар нысанындағы 
капитал

капитал гарантийный - кепілдікті капитал
капитал государственный - мемлекеттік капитал
капитал действительный - қолданыстағы капитал
капитал денежный - ақшалай капитал, ақша капиталы
капитал добавочный - үстеме капитал
капитал долгосрочный - ұзақ мерзімді капитал
капитал дополнительный - қосымша капитал, 
толықтырма капитал

капитал заемный - қарыз капиталы
капитал инвестиционный - инвестициялық капитал
капитал иностранный - шетелдік капитал
капитал интеллектуальный - зияткерлік капитал
капитал исламских банков - ислам банктері капиталы
капитал краткосрочный - қысқа мерзімді капитал
капитал ликвидный - өтімді капитал
капитал международный - халықаралық капитал
капитал номинальный - атаулы капитал
капитал обеспечения - қамсыздандыру капиталы
капитал облигационный - облигациялық капитал
капитал оборотный - айналым капиталы 
капитал обращения - айналыс капиталы
капитал основной - негізгі капитал
капитал паевой - үлеспұлдық капитал, жарнапұлдық 
капитал

капитал переменный - ауыспалы капитал
капитал плавающий - қалқымалы капитал, өзгермелі 
капитал

капитал подписной - жазылыстық капитал
капитал постоянный - тұрақты капитал
капитал привлеченный - сырттан тартылған капитал, 
тартылынды капитал

капитал производительный - өнімді капитал
капитал развития - даму капиталы
капитал резервный - сақтық капиталы
капитал собственный - меншікті капитал 
капитал совокупный - жиынтық капитал
капитал среднесрочный - орта мерзімді капитал
капитал ссудный - несие капиталы
капитал уставный - жарғы капиталы, жарғылық 
капитал 

капитал учредительный - құрылтайлық капитал, 
құрылтай капиталы

капитал фиктивный - жалған капитал
капитал финансовый - қаржы капиталы
капитализация - капиталдану, капиталдандыру
капитализация денег - ақшаның капиталға айналуы
капитализация дохода - табысты капиталдандыру
капитализация земли - жердің капиталдануы; жерді 
капиталдандыру

капитализация налога - салықтың капиталдануы; 
салықты капиталдандыру

капитализация прибавочной стоимости - 
қосымша құнның капиталдануы; қосымша құнды 
капиталдандыру

капитализация прибыли - пайданың капиталға 
айналуы

капитализация процентов - пайызды капиталдандыру
капитализация резервов - резервтерді капиталдандыру, 
сақтық қорларды капиталдандыру

капитализация ренты - рентаның капиталға айналуы; 
рентаны капиталдандыру

капитализация страхования - сақтандыруды 
капиталдандыру

капитализированная земельная рента - 
капиталдандырылған жер рентасы

капитализированная прибыль - капиталдандырылған 
пайда

капитализированная рента - капиталдандырылған 
рента

капитализированная стоимость - капиталдандырылған 
құн

капитализированная эмиссия акций - капиталдан ды-
рыл ған акциялар шығару, акциялардың капиталдан ды-
рылған эмиссиясы

капитализированный дивиденд - капиталдандырылған 
дивиденд

капитализированный процент - капиталдандырылған 
пайыз

капитализм - капитализм
капиталовложение (капитальные вложения) - күрделі 
жұмсалым, күрделі салым

капиталовложения в основной капитал - негізгі 
капиталға күрделі жұмсалым

капиталовложения в ценные бумаги (движимость) 
- бағалы қағаздарға салынған күрделі қаржы 
(жылжитын мүлік)

капиталовложения иностранные - шетелдік күрделі 
қаржы жұмсалымы 

капиталовложения правительственные - үкіметтік 
күрделі қаржы жұмсалымы

капиталовложения собственные - меншікті күрделі 
қаржы жұмсалымы

капиталоемкие инвестиции - капиталды көп 
қажетсінетін инвестиция

капиталоотдача - капитал қайтарымы, күрделі қаржы 
қайтарымы

капитальная задолженность - капиталдық берешек
капитальная ссуда - капиталдық несие
капитальная сумма - капитал сомасы, күрделі сома
капитальное строительство - күрделі құрылыс 
капитальные активы - капиталдық активтер
капитальные вложения - күрделі қаржы       
жұмсалымы 

капитальные вложения, освобожденные от налогов - 
салықтан босатылған күрделі жұмсалым 

капитальные затраты - күрделі қаржы шығыны 
капитальные расходы - күрделі қаржы шығысы 
капитальные ресурсы - капиталдық ресурстар
капитальные требования - күрделі қаржы талаптары 
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капитальные убытки - капиталдық залал, күрделі 
қаржы залалы 

капитальный - күрделі, іргелі
капитальный актив - капитал актив, күрделі қаржы 
активі

капитальный излишек - артық күрделі қаржы, артық 
капитал

капитальный резерв - капиталдың сақтық қоры, 
күрделі сақтық қор

капитальный ремонт - күрделі жөндеу
капитальный риск - күрделі қаржы тəуекелдігі (қатер)
капитуляция - тізе бүгу
карандаш - қарындаш
карантин - карантин
карантин документов - құжаттарды пайдалануға 
уақытша тыйым салу 

кардинальные меры - түбегейлі шаралар
кардинальный - түбегейлі
кард-центр - кард-орталық
карикатура - карикатура, келемежсурет 
карманные деньги - қалтапұл
карманные расходы - қалта шығыны; қалтапұл 
карта - карта
карта апертурная - апертуралық карта 
карта навигационная - навигациялық карта 
карта остатков - қалдықтар картасы
карта отправки - жіберу картасы, жөнелту картасы
карта приходная - кіріс картасы
карта учета - есеп картасы, есепке алу картасы
карта учета заявок - өтінімдер есебінің картасы
карта-заместитель - ізбасар парақша 
картализм - картализм 
картбланш - картбланш 
картель - картель
картель банковский - банк картелі
картель денежный - ақша картелі
картель ценовой - баға белгілейтін картель
картмаксимум - картмаксимум
картограмма - картограмма 
картография - картография 
картон - қатырма қағаз
картонирование - мұқабалау, қатырмалау
картотека - картотека, тізбелік
картотека денежная - ақша картотекасы
картотека депонентов - депоненттер картотекасы 
картотека клиентов (клиентская) - клиенттердің 
картотекасы

картотека кодификационная - кодификациялық 
картотека

картотека кредитной информации - кредит 
ақпаратының картотекасы

картотека личного состава - жеке құрам картотекасы
картотека научно-справочная - ғылыми-анықтамалық 
картотека

картотека не выполненных заказов - орындалмаған 
тапсырыстар картотекасы

картотека не оплаченных счетов в банках - 
банктердегі төленбеген шоттардың картотекасы

картотека срочных обязательств - мерзімдік 
міндеттемелер картотекасы 

картотека счетов депо - депо шоттар картотекасы
картотека тематическая - тақырыптық картотека
картотека фондообразователя - қор жасаушы 
картотекасы

карточка - карточка 
карточка абонементная - абонементтік карточка
карточка адресная - мекенжайлық карточка
карточка бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
карточкасы 

карточка визитная - визит карточкасы, сапар 
карточкасы

карточка дебетовая - дебет карточкасы
карточка денежная - ақша карточкасы
карточка дисконтная - дисконттық карточка
карточка для банковского автомата - банк автоматына 
арналған карточка

карточка именная - атаулы карточка
карточка исполнения - орындау карточкасы
карточка исследователя - зерттеуші карточкасы
карточка каталожная - каталог карточкасы
карточка клиентов - клиенттердің карточкасы 
карточка кредитная - кредит карточкасы
карточка лицевого счета - дербес шот карточкасы
карточка личная - дербес, жеке карточка
карточка межбанковская - банк аралық карточка
карточка наличных средств - қолма-қол қаражат 
карточкасы

карточка образцов подписей - қойылған қол үлгілерінің 
карточкасы

карточка пластиковая - пластикалық карточка
карточка платежа (карточка платежная) - төлем 
карточкасы

карточка платиновая - платина карточка
карточка почтовая - пошта карточкасы
карточка проверки бухгалтерской книги - 
бухгалтерлік кітапты тексеру карточкасы

карточка расчетов - есеп айырысу карточкасы
карточка регистрационная - тіркеу карточкасы
карточка с микропроцессором - микропроцессорлы 
карточка

карточка с образцами подписей - қойылған қол 
үлгілерінің карточкасы 

карточка с памятью - зерделі карточка
карточка с фотографией - фотосуретті карточка
карточка связи - байланыс карточкасы 
карточка складского учета - қойма есебінің карточкасы 
карточка социального страхования - əлеуметтік 
сақтандыру карточкасы 

карточка тематическая - тақырыптық карточка 
карточка учета (учетная) - есеп карточкасы
карточка учета запасов - қорлар есебінің карточкасы
карточка учета исходящих документов - шығыс 
құжаттың есеп карточкасы 

карточка учета основных средств - негізгі қаражат 
есебінің карточкасы

карточка учетная - есеп карточкасы
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карточка учреждения - мекеме карточкасы
карточка фонда - қор карточкасы
карточка чековая - чек карточкасы
карточка электронная - электронды карточка
карточка-письмо - хат-карточка
карточки связи - байланыс карточкалары 
карточная база - карточкалық база
карточная сеть - карточкалық желі
карточная система - карточка жүйесі, карточкалық жүйе
карьера - мансап 
карьеризм - мансапқорлық
карьерист - мансапқор, баққұмар
каскадность - каскадтылық 
каско - каско 
касса - касса
касса автоматическая - автоматты касса
касса банка - банк кассасы
касса билетная - билет кассасы
касса вечерняя - кешкі касса
касса взаимопомощи - өзара көмек кассасы 
касса депозитная - депозиттік касса
касса иностранной валюты - шетел валютасының 
кассасы

касса ликвидационная - тарату кассасы 
касса наборная - терім кассасы 
касса Нацбанка - Ұлттық банк кассасы
касса несгораемая - отқа төзімді касса (ақша, бағалы 
қағаздарды сақтайтын темір сандық)

касса операционная - операциялық касса
касса пенсионная - зейнетақы кассасы
касса пересчета - санап алу кассасы, қайта есептеу 
кассасы 

касса пересчета денег - ақшаны қайта есептеу кассасы
касса приходная - кіріс кассасы
касса расходная - шығыс кассасы
касса сберегательная - жинақ кассасы
касса социального страхования - əлеуметтік 
сақтандыру кассасы

касса страховая - сақтандыру кассасы 
касса-автомат - автомат-касса
касса-кредитор - несиегер-касса
касса-отправитель - жөнелтуші касса
кассатор - шағымшы (сот үкімін бұзу туралы шағым 
беруші)

кассация - кассация, шағым
кассета - құндақ, кассета
кассета, кодируемая вручную - қолмен кодталатын 
кассета

кассир - кассир
кассир по ссудам - несие бойынша кассир
кассир приходной кассы - кіріс кассасының кассирі
кассир расходной кассы - шығыс кассасының кассирі
кассир-инкассатор купонов - купондардың инкассатор-
кассирі

кассир-контролер - бақылаушы кассир
кассирование - үкімнің күшін жою
кассирование контракта - келісімшарттың күшін жою
кассирский счет - кассир шоты

кассирский чек - кассир чегі
кассирский штамп - кассир мөрқалыбы
кассовая выручка - кассалық түсім ақша
кассовая дисциплина - кассалық тəртіп, касса тəртібі 
кассовая книга - кассалық кітап, касса кітабы 
кассовая льгота - кассалық жеңілдік
кассовая наличность - кассадағы қолма-қол ақша
кассовая операция - кассалық операция
кассовая основа - кассалық негіз
кассовая позиция - кассалық жайғасым
кассовая премия - кассалық сыйлықақы
кассовая продажа - кассалық сату 
кассовая сверка - кассалық салыстырып тексеру
кассовая сделка - кассалық мəміле
кассовая справка - кассалық анықтама, касса 
анықтамасы

кассовая цена - кассалық баға
кассовое исполнение бюджета - бюджеттің кассалық 
атқарылуы

кассовое исполнение государственного бюджета - 
мемлекеттік бюджеттің кассалық атқарылуы

кассовое оборудование - кассалық жабдық
кассовое обслуживание клиентуры - клиенттерге касса 
қызметін көрсету, тапсырыскерлерге касса қызметін 
көрсету

кассовые документы - касса құжаттары
кассовые доходы бюджета - бюджеттің кассалық кірісі
кассовые заявки - кассалық тапсырыс
кассовые излишек и недостача - кассадағы ақшаның 
артылуы жəне жетіспеушілігі

кассовые операции - кассалық операциялар
кассовые остатки - кассалық қалдықтар
кассовые поступления - кассалық түсімдер 
кассовые расходы бюджета - бюджеттің кассалық 
шығысы

кассовые резервы - кассалық сақтық қорлар
кассовые резервы бюджета - бюджеттің кассалық 
сақтық қорлары

кассовые резервы казначейства - қазынашылықтың 
кассалық сақтық қорлары

кассовый автомат - кассалық автомат
кассовый аппарат - кассалық аппарат
кассовый бюджет - кассалық бюджет 
кассовый дефицит - кассалық тапшылық 
кассовый документ - касса құжаты 
кассовый журнал - кассалық журнал
кассовый излишек - кассадағы артық ақша
кассовый контракт - кассалық келісімшарт
кассовый кредит - кассалық кредит 
кассовый метод - кассалық əдіс
кассовый оборот - касса айналымы 
кассовый ордер - кассалық ордер
кассовый остаток - касса қалдығы
кассовый отчет - кассалық есептеме (есеп беру)
кассовый план - кассалық жоспар 
кассовый приходный ордер - кассалық кіріс ордері
кассовый расходный ордер - кассалық шығыс ордері
кассовый резерв - кассалық сақтық қор
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кассовый сбор - кассалық жинақ
кассовый счет - кассалық шот
кассовый центр - кассалық орталық
кассовый чек - кассалық чек
кастоди - кастоди 
кастодиальная деятельность - кастодиандық қызмет
кастодиальный договор - кастодиандық шарт
кастодиальный счет - кастодиандық шот
кастодиан - кастодиан
катаклизм - жойқын апат, зілзала, үркіншілік
каталог - каталог, тізімдік (белгілі бір тəртіпке салынған 
карточкалар)

каталог авторский - авторлық каталог
каталог алфавитно-фильмовой - əліпбилік-фильмдік 
каталог

каталог архивный - мұрағаттық каталог 
каталог ВПС - ДПО тізілімі
каталог географический - географиялық каталог 
каталог именной - атаулы каталог 
каталог инвентарный - түгендеу каталогі 
каталог Казпочты - Қазпошта тізілімі
каталог кинодокументов - киноқұжаттар каталогі 
каталог научно-технической документации - ғылыми-
техникалық құжаттама каталогі

каталог объектный - объектілік каталог
каталог предметный - пəндік каталог
каталог с ценами - бағасы көрсетілген тізімдеме
каталог систематический - жүйелік каталог
каталог торгово-посылочный - сауда-жөнелтімдік 
тізімдеме 

каталог фондовый - қор каталогі
каталог хронологический - хронологиялық каталог
каталогизация документов - құжаттарды каталогтау
каталожная цена изданий - басылымдардың каталогтық 
бағасы

катастрофа - күйреу, апат
катастрофический - апаттық
катастрофическое положение - апаттық жағдай
категорирование фонда - қорды санаттау
категорированный объект - санатқа алынған нысан
категорично - үзілді-кесілді
категоричный - үзілді-кесілді
категория - санат, категория 
категория административной государственной 
должности - мемлекеттік əкімшілік қызмет санаты

категория архивного фонда - мұрағат қорының санаты
категория депозита - депозит санаты
категория доходов - кіріс санаты, табыс санаты
категория земель - жер санаты
категория капиталовложений - күрделі жұмсалым 
санаты

категория отправления - жөнелтім санаты
категория персонала - қызметкерлер құрамының 
санаты

категория почтовых отправлений - пошта 
жөнелтімдерінің санаты

категория риска - тəуекелдік (қатер) санаты
категория счета - шот санаты

категория учетная - есеп санаты
категория финансовых средств - қаржы қаражатының 
санаты

категория цен - баға санаты
категория ценных бумаг - бағалы қағаздар санаты
катушка - орауыш
каузальность - себептілік, себепті байланыс
кафедра - кафедра
качества руководителя - жетекшінің қадір-қасиеті
качественные показатели - сапа көрсеткіштері
качество - сапа
качество активов - активтердің сапасы
качество обработки - өңдеу сапасы, өңделу сапасы
качество обслуживания - қызмет көрсету сапасы
качество прибыли - пайда сапасы 
качество проекта - жоба сапасы
качество работы - жұмыс сапасы
качество службы - қызмет сапасы
качество управления - басқару сапасы
качество штемпелевания - мөрқалып соғу сапасы
каш - каш, қолма-қол ақшалай
кашфлоу - кашфлоу
квазиденьги - ақша сыңайлы 
квазизаем - қарыз сыңайлы, қарызсымақ
квазиконтракт - келісімшарт сыңайлы
квазикорпорация - корпорация сыңайлы
квазикредит - кредит сыңайлы, кредитсымақ
квалитативный - сапалық
квалификационная коллегия юстиции - əділеттің 
біліктілік алқасы

квалификационное большинство - білікті көпшілік, 
басым көпшілік

квалификационные требования - біліктілік талаптары 
квалификация - біліктілік, мамандық
квалификация кадров - кадрлардың біліктілігі
квалификация персонала - қызметкерлер құрамының 
біліктілігі

квалификация профессиональная - кəсіби біліктілік
квалификация работника - қызметкердің біліктілігі
квалифицированная финансовая отчетность - білікті 
қаржы есептілігі (есеп-қисабы)

квалифицированное большинство - басым көпшілік 
квалифицированное заключение аудитора - 
аудитордың білікті қорытындысы

квалифицированный бухгалтер - білікті бухгалтер
квалифицированный служащий - білікті қызметші
квалифицированный специалист - білікті маман
квантитативный - сандық
квартал - тоқсан; орам, махалла
квартальная заработная плата - тоқсандық жалақы
квартальная финансовая отчетность - тоқсандық 
қаржы есептемесі, тоқсандық қаржы есеп-қисабы

квартальный баланс - тоқсандық теңгерім
квартальный дивиденд - тоқсандық дивиденд
квартальный отчет - тоқсандық есептеме (есеп беру, 
есеп)

квартальный план - тоқсандық жоспар
квартальный платеж - тоқсандық төлем
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квартальный показатель - тоқсандық көрсеткіш
квартирная плата - пəтерақы
квинтэссенция - түйінді мəн
квит - квит 
квитанционная книжка - түбіртекті кітапша
квитанционная тетрадь - түбіртекті дəптер
квитанция - квитанция, қиып, түбіртек, түбіршек
квитанция авиапочтового отправления - авиапошта 
жөнелтімінің түбіртегі

квитанция депозитная - депозиттік түбіртек
квитанция залоговая - кепілзаттық түбіртек
квитанция на почтовое отправление с оплаченным 
ответом - жауабы төленген пошта жөнелтімінің 
түбіртегі

квитанция на почтовую посылку - пошта 
жолданымының түбіртегі

квитанция о погашении долга - борыштың өтелуі 
туралы түбіртек

квитанция о подписке - жазылыс туралы түбіртек
квитанция о приеме - қабылдау туралы түбіртек
квитанция о приеме подписки - жазылымды қабылдау 
туралы түбіртек 

квитанция о принятии заявки - өтінімнің 
қабылданғаны туралы түбіртек

квитанция об обмене валюты - валютаның 
айырбасталғаны туралы түбіртек

квитанция об уплате долга - борыштың төленгені 
туралы түбіртек

квитанция почтовая - пошта түбіртегі
кворум - кворум, жеткілікті дауыс жинау, дауыстың 
жеткіліктілігі (мəжіліс мүшелері санының дауыс беру 
үшін жеткілікті болуы)

квота - квота, үлестеме, үлес, шама, мөлшер
квота инвестиционная - инвестициялық үлестеме
квота кредитная - кредиттік үлестеме
квота переучета - қайта есептеу үлестемесі
квота подписки (подписная) - жазылыс үлестемесі
квота сберегательная - жинақ ақша үлестемесі
квота тарифная - тарифтік үлестеме
квотирование валюты - валютаны үлестемелеу
келейность - құпиялылық, жасырындылық, жабықтық, 
оңашалық

керб - керб
КЗОТ (Кодекс законов о труде) - Еңбек туралы заңдар 
кодексі

кибернетика - кибернетика
кинематография - кинематография
кинодокумент - киноқұжат
кинодокументалистика - киноқұжаттама
киножурнал - киножурнал
кинокадр - кинокадр
кинолетопись - киножылнама
кинопленка - киноүлдір
кинофильм - кинофильм
киоск - дүңгіршек
киоскер - дүңгіршекші
кипа - бума, буда
кислородоизолирующий - оттектен оқшаулағыш

кислотность бумаги - қағаздың қышқылдығы
клад - қазына, көмбе 
кладовая - қойма, зат қоятын бөлме 
кладовая для хранения ценностей - құндылықтарды 
сақтауға арналған қойма

клапан конверта - хатқалтаның қақпағы
класс - класс, тап, сынып 
класс акций - акциялар сыныбы, акциялар жіктелімі
класс векселя - вексель сыныбы
класс взноса - жарна жіктелімі
класс опциона - опцион сыныбы
класс экономический - экономикалық сынып
классер - классер
классика - классика
классификатор - жіктегіш
классификационный перечень работ - жұмыстардың 
жіктелу тізбесі

классификация - жіктеу, сыныптау, таптастыру
классификация активов - активтерді сыныптау
классификация аудиторских тестов - аудиторлық 
сынақтамаларды сыныптау

классификация банковских кредитов - банк 
кредиттерінің сыныптамасы

классификация бухгалтерских документов - 
бухгалтерлік құжаттарды сыныптау

классификация бюджетная - бюджет сыныптамасы, 
бюджеттік сыныптама

классификация генетическая - тегіне қарай топтастыру 
классификация десятичная - ондық жүйемен 
топтастыру 

классификация документов - құжаттарды жіктеу
классификация индивидуальная - даралап жіктеу 
классификация линейная - сызықты жіктеу 
классификация международная - халықаралық 
сыныптама

классификация многоаспектная - көп қырлы 
топтастыру 

классификация налогов - салық сыныптамасы
классификация объектов бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есеп объектілерінің жіктелімі

классификация одноаспектная - бір қырлы топтастыру
классификация основных средств - негізгі құрал-
жабдықтардың жіктелімі

классификация поступлений бюджета - бюджет 
түсімдерінің сыныптамасы

классификация проблемных ссуд - проблемалық несие 
сыныптамасы

классификация расходов республиканского бюджета - 
республикалық бюджет шығысының сыныптамасы

классификация сомнительных займов - күмəнді 
қарыздарды сыныптау

классификация ставок зарплаты - жалақы 
мөлшерлемелерінің жіктелімі

классификация счетов бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есеп шоттарының сыныптамасы

классификация счетов с позиции своевременности 
погашения - шоттарды уақтылы өтелу тұрғысынан 
сыныптау
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классификация тарифная - тарифтік сыныптама
классификация товаров по сортам и качеству - 
тауарларды сұрыптар мен сапа бойынша сыныптау

классификация фасетная - фасетті жіктеу
классификация экономическая - экономикалық 
сыныптама

классность - сыныптылық, таптастық
класть в мешок - қапқа салу
класть деньги в банк - ақшаны банкке салу
класть деньги в банк на срочный вклад - ақшаны 
банкке мерзімді салымға салу

класть деньги на банковский счет - ақшаны банк 
шотына салу

класть деньги на счет - ақшаны шотқа салу
класть на хранение - сақтауға қою
клаузула - клаузула, ескертпе, шарт, ұйғарынды 
клаузула золотая - алтынға байланысты ескертпе, алтын 
ескертпесі

клаузула о скользящих ценах - сырғымалы баға туралы 
ескертпе

клаузула об освобождении - босату туралы ескертпе 
клаузула ускоренного платежа по ссуде - несие 
бойынша жеделдетілген төлем ескертпесі

клевета - жала, жалған айыптау
клей - желім
клеймо - таңба
клем-таш - клем-таш
клерк по зачету - есепке алу жөніндегі клерк
клерк по учету - есеп жөніндегі клерк
клерк-инкассатор - инкассатор-клерк
клетка - тор, қапас
клетка сортировочного шкафа - сұрыптау шкафының 
торкөзі

клеточка - торкөз, кереге көз
клиент - клиент, тапсырыскер, қажеткер, аларман, 
сатарман, пайдаланарман, келермен

клиент банка - банк клиенті 
клиентура - клиентура, тапсырыскерлер, пайдаланар-
мандар, алармандар, сатармандар, келермендер

клиентура постоянная - тұрақты клиенттер
клиенты банка - банк клиенттері, банк қызметін 
пайдаланушылар, банк тапсырыскерлері

клика - сұрқиялар, сұрқия топ
климат - ауа райы, климат
климат инвестиционный - инвестициялық ахуал
климат экономический - экономикалық ахуал 
клинопись - сынажазу
клиринг - клиринг
клиринг-агент - агент-клиринг
клиринг-банк - банк-клиринг
клиринг банковский - банк клирингі
клиринг валютный - валюталық клиринг
клиринг кредитный - кредиттік клиринг
клиринг межбанковский - банк аралық клиринг
клиринг ценных бумаг - бағалы қағаздар клирингі
клиринг чеков - чектердің клирингі
клиринговая деятельность по денежным средствам - 
ақшалай қаражат бойынша клирингілік қызмет

клиринговая деятельность по ценным бумагам - 
бағалы қағаздар бойынша клирингілік қызмет

клиринговая задолженность - клирингілік берешек
клиринговая палата - клирингілік палата 
клиринговая сделка - клирингілік мəміле
клиринговая система - клирингілік жүйе
клиринговая форма расчета - клирингілік есеп 
айырысу нысаны

клиринговое обслуживание - клирингілік қызмет 
көрсету

клиринговое соглашение - клирингілік келісім
клиринговые операции - клирингілік операциялар
клиринговые расчеты - клирингілік есеп айырысу
клиринговые средства - клирингілік қаражат
клиринговые фонды - клирингілік қорлар
клиринговый банк - клирингілік банк
клиринговый валютный курс - клирингілік валюта 
бағамы

клиринговый дебет - клирингілік дебет
клиринговый кредит - клирингілік кредит
клиринговый счет - клирингілік шот
клиринговый центр - клирингілік орталық
клише - клише (баспаханадағы ойып жасалған қалып)
клише почтово-кассовых аппаратов - пошталық-касса 
аппараттарының клишесі

клише с рекламной надписью - жарнамалық жазбасы 
бар клише

клоуз - клоуз
клуб - клуб
ключевые проблемы - түйінді проблемалар
клятва - ант
клятвопреступление - ант бұзушылық, ант аттау
кляуза - өсек-аяң
книга - кітап
книга адресная - мекенжайлық кітап
книга акций - акциялар кітабы
книга акционеров - акционерлер кітабы
книга алфавитная - əліпбилік кітап
книга банковская - банк кітабы
книга банковского учета - банк есебінің кітабы
книга бухгалтерская - бухгалтерлік кітап 
книга бухгалтерских счетов - бухгалтерлік шоттар 
кітабы

книга векселей - вексельдер кітабы
книга главная - бас кітап 
книга государственного долга - мемлекеттік борыш 
кітабы

книга депозитов - депозиттер кітабы 
книга долговая - борыш кітабы
книга должников - борышқорлар кітабы 
книга ежедневных записей - күнделікті жазбалар 
кітабы

книга жалоб - шағымдар кітабы
книга жалоб и предложений - шағымдар мен 
ұсыныстар кітабы

книга заказов - тапсырыстар кітабы
книга записей - жазбалар кітабы, тіркеу кітабы
книга записи ссуд - несие жазбасы кітабы
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книга инкассо - инкассо кітабы
книга кассовая - кассалық кітап
книга кредитов - кредиттер кітабы
книга кредиторов - несиегерлер кітабы 
книга купонов - купондар кітабы
книга лицевых счетов депонентов - депоненттердің 
дербес шоттар кітабы

книга метрическая - метрикалық кітап
книга начисления износа - тозуды есептеу кітабы
книга образцов подписей - қолтаңба үлгілерінің кітабы, 
қойылған қол үлгілерінің кітабы 

книга обязательств по акцептам - акцептілер 
(ризалық) бойынша міндеттемелер кітабы

книга отзывов и предложений - пікірлер мен 
ұсыныстар кітабы

книга платежей - төлем кітабы
книга посетителей - келушілер кітабы
книга приходная - кіріс кітабы
книга приходно-расходная - кіріс-шығыс кітабы
книга рассыльная - қатынас қағаз тіркелетін кітап 
книга расходов - шығыс кітабы 
книга расчетная - есеп айырысу кітабы
книга регистрации - тіркеу кітабы
книга регистрации владельцев акций - акциялардың 
иеленушілерін тіркеу кітабы

книга регистрации заказов - тапсырыстарды тіркеу 
кітабы

книга регистрации именных акций - атаулы 
акцияларды тіркеу кітабы, есімді акцияларды тіркеу 
кітабы

книга сальдовая - сальдо кітабы
книга справочная - анықтама кітабы
книга счетов (книга счетная) - шоттар кітабы
книга счетов заказчиков - тапсырыскерлер 
шоттарының кітабы

книга счетов потребителей - тұтынушылар 
шоттарының кітабы

книга трансфертов - трансферттер кітабы
книга учета - есеп (есепке алу) кітабы
книга учета акцептов - акцептерді есепке алу кітабы
книга учета акций - акцияларды есепке алу кітабы
книга учета векселей - вексельдерді есепке алу кітабы
книга учета вкладчиков - салымшылар есебінің кітабы
книга учета депозитов - депозиттерді есепке алу кітабы
книга учета издержек - шығынды есепке алу кітабы
книга учета кладовых ценностей - қойма 
құндылықтары есебінің кітабы

книга учета командированных - іссапарға кеткендерді 
тіркейтін кітап

книга учета купонов - купондарды есепке алу кітабы
книга учета облигаций - облигациялар есебінің кітабы
книга учета обязательств - міндеттемелер есебінің 
кітабы

книга учета платежей - төлемдер есебінің кітабы
книга учета подписки на акции - акцияларға жазылыс 
есебінің кітабы

книга учета предложений - ұсыныстар есебінің кітабы
книговед - кітап зерттеуші, кітап танушы

книговедение - кітаптану 
книголюб - кітапқұмар
книгоноша - кітап тасушы, таратушы
книгохранилище - кітап қоймасы 
книжка - кітапша
книжка банковская - банк кітапшасы 
книжка вексельная - вексель кітапшасы
книжка депозитная - депозиттік кітапша
книжка записная - жазу кітапшасы
книжка зачетная - сынақ кітапшасы 
книжка купонов - купондар кітапшасы
книжка орденская - орден кітапшасы 
книжка пенсионная - зейнетақы кітапшасы
книжка почтовой сберегательной кассы - пошта 
жинақ кассасының кітапшасы

книжка почтовых марок - пошта маркаларының 
кітапшасы

книжка расписок - қолхаттар кітапшасы
книжка расчетная - есеп айырысу кітапшасы
книжка сберегательная - жинақ кітапшасы
книжка трудовая - еңбек кітапшасы
книжка чековая - чек кітапшасы
книжка членская - мүшелік кітапша 
книжная палата - кітап палатасы
книжная полка - кітап сөресі
книжная стоимость - кітаптағы құн, кітаптық құн 
книжный счет - кітап шоты
коалиция - коалиция, одақ 
ковенант - ковенант 
ковенант финансовый - қаржы ковенанты
ковернот / ковернота - ковернот / ковернота, 
сақтандыру

когорта - ниеттестер тобы 
код - код
код авторизации - авторландыру (атауландыру) коды
код алфавитно-цифровой - əліпбилік-цифрлық код
код банковский - банк коды
код буквенный - əріптік код
код бухгалтерского счета - бухгалтерлік шот коды
код направления - бағыт коды 
код почтового отправления - пошта жөнелтімінің   
коды

код почтовый - пошталық код
код штриховой - сызықшалы код
кодекс - кодекс
кодекс антидемпинговый - демпингіге қарсы кодекс
кодекс гражданский - азаматтық кодекс 
кодекс законов о труде (КЗоТ) - еңбек туралы заңдар 
кодексі (ЕтЗК)

кодекс международного права - халықаралық құқық 
кодексі 

кодекс налоговый - салық кодексі 
кодекс о банкротстве - банкроттық туралы кодекс
кодекс об этическом поведении - этикалық мінез-құлық 
туралы кодекс, əдептілік туралы кодекс

кодекс уголовный - қылмыстық кодекс
кодекс честной конкуренции - адал бəсеке кодексі 
кодирование - кодтау, код беру
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кодирование банковской информации - банк 
ақпаратын кодтау

кодирование бухгалтерских счетов - бухгалтерлік 
шоттарды кодтау

кодирование данных - деректерді кодтау
кодирование информации - ақпаратты кодтау, 
ақпаратқа код беру

кодировать - кодтау
кодировка - кодпен жазу, кодтау
кодировщик - кодтаушы, код қоюшы
кодификация - кодификация, кодтандыру, кодтау (заң 
ережелерін жүйелеу)

кодификация законов - заңдардың кодификациясы
кодификация законодательных и нормативных 
актов - заңнамалық жəне нормативтік актілердің 
кодификациясы

кодификация нормативно-правовых актов - 
норматиктік-құқықтық актілерді кодтау

кодификация права - құқық кодификациясы
кодовая система - кодтық жүйе
кодовое слово - код-сөз
кожух - қаптама
колебание - ауытқу 
колебание в доходах - кірістегі ауытқу
колебание в стоимости - құндағы ауытқу
колебание валютного курса - валюталық бағамның 
ауытқуы

колебание временное - уақытша ауытқу
колебание годовое - жылдық ауытқу 
колебание долговременное - ұзақ мерзімді ауытқу
колебание доходности - табыстылықтың ауытқуы
колебание инвестиций - инвестициялардың ауытқуы
колебание конъюнктуры - жағдаяттың ауытқуы 
колебание кратковременное - қысқа уақыттық ауытқу
колебание кредитное - кредиттік ауытқу
колебание курса - бағамның ауытқуы
колебание периодическое - дүркіндік ауытқу
колебание платежного баланса - төлем теңгерімінің 
ауытқуы

колебание постоянное - тұрақты ауытқу
колебание предложения - ұсыныстың ауытқуы
колебание процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің ауытқуы

колебание спроса - сұраныстың ауытқуы
колебание цен на рынке - нарықтағы бағаның   
ауытқуы

колебание цен(ы) - бағаның ауытқуы
колебание экономическое - экономикалық ауытқу
колеблющийся - ауытқымалы 
колеблющийся валютный курс - ауытқымалы валюта 
бағамы 

коленкор - коленкор 
количественная или качественная оценка ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды сандық немесе сапалық 
бағалау

количественные показатели - сандық көрсеткіштер
количество - сан, мөлшер 
количество денег - ақшаның мөлшері

количество денег в обращении - айналыстағы ақшаның 
саны (мөлшері)

количество листов - парақ саны
количество отправлений - жөнелтімдердің саны 

(мөлшері) 
коллатераль - коллатераль, кепілге берілген мүлік
коллега - əріптес, қызметтес
коллегиально - алқалы, бірлесіп шешу
коллегиальное рассмотрение дел в судах - соттарда 
істерді бірлесе қарау

коллегиальное решение вопроса - мəселенің алқалы 
шешімі

коллегиальность - алқаластық, алқалылық 
коллегиальность управления - басқарудағы алқаластық
коллегиальный - алқалық
коллегиальный орган управления - алқалы басқару 
органы

коллегия - алқа
колледж - колледж 
коллектабель - коллектабель
коллектив - ұжым
коллектив авторов - авторлар ұжымы
коллектив трудовой - еңбек ұжымы
коллективная валюта - ұжымдық валюта
коллективная валюта стран - елдердің ұжымдық 
валютасы

коллективная гарантия - ұжымдық кепілдік
коллективная собственность - ұжымдық меншік
коллективная форма подписки - жазылымның 
ұжымдық түрі

коллективное соглашение - ұжымдық келісім
коллективное указание - ұжымдық нұсқау 
коллективные денежные единицы - ұжымдық ақша 
өлшемі

коллективные предприятия - ұжымдық кəсіпорын
коллективные средства защиты - ұжымдық қорғаныш 
құралдары

коллективные трудовые споры - ұжымдық еңбек 
даулары

коллективный договор - ұжымдық шарт
коллективный риск - ұжымдық тəуекел (қатер)
коллектор - коллектор
коллекция - коллекция, топтама
коллекция архивная - мұрағаттық топтама
коллекция почтовых марок - пошта маркаларының 
коллекциясы

коллекция рукописей - қолжазбалар топтамасы
коллизия - қақтығыс
коллоквиум - коллоквиум
колл-опцион - колл-опцион
колония исправительно-трудовая - еңбекпен түзеу 
колониясы

колонка - бағана
колонка дебета - дебет бағанасы
колонцифр - ретсан, бағанасан
колориметрическая система - колориметрикалық жүйе
команда проекта - жоба тобы
командир формирования - жасақ командирі
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командирование - іссапарға жіберу
командировать - іссапарға жіберу
командировка - іссапар
командировка служебная - қызмет бабындағы іссапар
командировочное удостоверение - іссапар куəлігі
командировочные - іссапарпұл
командировочные документы - іссапар құжаттары
командировочные расходы - іссапар шығыны
командная экономика - əміршілдік экономика
командно-бюрократический стиль управления - 
əміршілдік-төрешілдік басқару стилі

командно-штабные учения - командалық-штабтық 
жаттығулар

командные методы управления - басқарудың 
əміршілдік əдістері

командующий - қолбасшы 
комбинат - комбинат 
комбинация - қиыстыру; амалдама
комбинирование - қисындастыру, қиыстыру 
комбинированная перевозка - құрамдастырылған 
тасымал, құрама тасымал

комбинированные документы - құрамдастырылған 
құжаттар

комбинированный счет - құрамдастырылған шот
комбинированный тариф - құрамдастырылған тариф, 
құрама тариф

комендант - комендант 
комендант общежития - жатақхана коменданты
комендантский час - коменданттық сағат
комендатура - комендатура, комендант кеңсесі
комиссионер - комиссионер, комиссияшы, делдал
комиссионная сделка - комиссиялық мəміле 
комиссионное вознаграждение - комиссиялық сыйақы, 
тапсырмалық сияпат

комиссионное вознаграждение посреднику - делдалға 
комиссиялық сыйақы

комиссионное поручение - комиссиялық тапсырма
комиссионные - комиссиялық алым, комиссиялық 
сыйақы

комиссионные банка - банктің комиссиялық алымы
комиссионные вознаграждения - комиссиялық сыйақы
комиссионные клиринговые - клирингілік 
комиссиялық алым

комиссионные посредника - делдалдың комиссиялық 
сыйақысы

комиссионные расходы - комиссиялық шығыс
комиссионные сборы - комиссиялық алым
комиссионный брокер - комиссиялық делдал
комиссионный сбор - комиссиялық алым
комиссия - комиссия, тапсырма ақысы
комиссия археографическая - археографиялық комиссия 
комиссия брокерская - делдалдық комиссия
комиссия бюджетная - бюджеттік комиссия
комиссия гарантийная - кепілдікті комиссия
комиссия государственная - мемлекеттік комиссия
комиссия европейских почтовых финансовых служб 

(КЕПФС) - еуропалық пошталық қаржы қызметтері 
комиссиясы

комиссия за инкассо - инкассо үшін төленетін комиссия
комиссия за обязательство - міндеттеме үшін төленетін 
комиссия

комиссия за перевод - аударым үшін төленетін комиссия
комиссия избирательная - сайлау комиссиясы 
комиссия котировочная - баға белгілеу комиссиясы
комиссия ликвидационная - тарату комиссиясы
комиссия методическая - əдістемелік комиссия 
комиссия по международной гражданской службе 

(КМГС) - халықаралық азаматтық қызмет жөніндегі 
комиссия

комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций - төтенше жағдайлардың 
алдын алу жəне жою жөніндегі комиссия

комиссия ревизионная - тексеру комиссиясы
комиссия согласительная - келісім комиссиясы, 
келістіру комиссиясы 

комиссия счетная - есеп комиссиясы, санақ комиссиясы
комиссия экономическая - экономикалық комиссия
комиссия экспертная - сараптама комиссиясы, сараптау 
комиссиясы

комиссия экспертно-проверочная - сараптау-тексеру 
комиссиясы

комиссия эмиссионная - эмиссиялық комиссия
комитет - комитет 
комитет арбитражный - төрелік комитет
комитет бюджетный - бюджеттік комитет
комитет государственный - мемлекеттік комитет
комитет исполнительный - атқару комитеті 
комитет контрольный - бақылау комитеті
комитет котировальный - баға белгілеу комитеті 
комитет наблюдательный - қадағалау комитеті, байқау 
комитеті

комитет налоговый - салық комитеті
комитет национальной безопасности - ұлттық 
қауіпсіздік комитеті 

комитет профсоюзный - кəсіподақ комитеті 
комитет учредительный - құрылтай комитеті
комитет финансовый - қаржы комитеті
комитет экономический - экономикалық комитет
комментарий - түсініктеме 
комментатор - түсінік беруші
коммерсант - саудагер, алып-сатар
коммерция - коммерция, сауда, пайдақорлық
коммерческая выгода - коммерциялық пайда
коммерческая ипотека - коммерциялық ипотека
коммерческая наценка - коммерциялық үстеме баға
коммерческая недвижимость - коммерциялық 
жылжымайтын мүлік

коммерческая сделка - коммерциялық мəміле 
коммерческая система - коммерциялық жүйе
коммерческая ссуда - коммерциялық несие 
коммерческая структура - коммерциялық құрылым
коммерческая тайна - коммерциялық құпия
коммерческая учетная ставка - коммерциялық есеп 
мөлшерлемесі

коммерческая финансовая компания - коммерциялық 
қаржы компаниясы
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коммерческие ценные бумаги - коммерциялық бағалы 
қағаздар

коммерческий - саудалық
коммерческий акт - коммерциялық, саудалық акт
коммерческий банк - коммерциялық банк
коммерческий банкинг - коммерциялық банкинг 
коммерческий год - коммерциялық жыл
коммерческий дебитор - коммерциялық дебитор
коммерческий денежный документ - коммерциялық 
ақша құжаты

коммерческий директор - коммерциялық директор
коммерческий договор - коммерциялық шарт 
коммерческий долг - коммерциялық борыш
коммерческий заем - коммерциялық қарыз 
коммерческий кассир - коммерциялық кассир
коммерческий код - коммерциялық код
коммерческий кредит - коммерциялық кредит
коммерческий кредитор - коммерциялық несиегер
коммерческий отчет - коммерциялық есептеме (есеп 
беру)

коммерческий регистр - коммерциялық тіркелім
коммерческий риск - коммерциялық тəуекел
коммерческий счет - коммерциялық шот
коммерческий счет-фактура - коммерциялық шот-
фактура

коммерческий учет - коммерциялық есеп
коммерческий центр - коммерциялық орталық
коммерческий чек - коммерциялық чек 
коммерческое кредитование - коммерциялық 
несиелендіру

коммерческое письмо - коммерциялық хат
коммерческое представительство - коммерциялық 
өкілдік

коммерческо-страховое дело - коммерциялық-
сақтандыру ісі

коммивояжер - коммивояжер 
коммунальные платежи - коммуналдық төлемдер
коммунальные сберегательные кассы - коммуналдық 
жинақ кассалары

коммунальные службы - коммуналдық қызметтер 
коммунальные тарифы - коммуналдық тарифтер
коммунальные услуги - коммуналдық қызметтер 
көрсету

коммунальный - коммуналдық, үй-жай (қала 
шаруашылығына тəн)

коммунальный банк - коммуналдық банк
коммунальный заем - коммуналдық қарыз
коммуникация - коммуникация, қатысым
коммутатор - коммутатор 
коммутационные числа - коммутациялық сандар
коммюнике - мазмұндама
компактно - жинақы 
компактность - жинақылық 
компактус - компактус 
компания - компания
компания акционерная - акционерлік компания
компания-гарант - кепілгер-компания
компания-держатель - ұстаушы компания

компания консалтинговая - консалтингілік компания, 
кеңес беруші компания, сабағаттық компания

компания лизинговая - лизинг компаниясы
компания материнская - бас компания, иегер компания, 
еге компания, төркіндес компания, түптөркін компания

компания оценочная - бағалау компаниясы
компания по кредитованию недвижимости - 
жылжымайтын мүлікті несиелендіру жөніндегі 
компания

компания по оценке кредита - кредитті бағалау 
жөніндегі компания

компания-посредник - делдал компания
компания финансовая - қаржы компаниясы
компания-цедент - цедент-компания 
компания эмиссионная - эмиссиялық компания
компания-эмитент - эмитент-компания
компаньон - серіктес
компаундинг - компаундинг
компенсационная сделка - өтемдік мəміле
компенсационная служба ВПС - ДПО-ның өтемақылық 
қызметі

компенсационная служба Казпочты - Қазпоштаның 
өтемақылық қызметі

компенсационное финансирование - өтемақылық 
қаржыландыру

компенсационные выплаты - өтемақылық төлемдер, 
өтемдік төлемдер

компенсационные соглашения - өтемақылық келісім
компенсационный баланс - өтемақылық теңгерім
компенсационный заем - өтемақылық қарыз
компенсационный кредит - өтемдік кредит, өтемақылы 
кредит

компенсационный налог - өтемдік салық, өтемақылы 
салық

компенсационный остаток - өтемақылық қалдық
компенсационный платеж - өтемақылық төлем
компенсационный счет - өтемақылық шот
компенсация - өтем, өтемақы, қарымақы, қарымта
компенсация счета путем ... - шотты … жолымен өтеу
компенсация убытков - залалдың өтемі
компенсирование расходов - шығыстың орнын  
толтыру

компенсирование убыток - залалдың орнын толтыру, 
залалдың есесін өтеу

компенсированная стоимость - орны толтырылған құн
компенсировать - өтемақы төлеу, орнын толтыру
компенсируемые вычеты - өтемақы төленетін шегеріс
компенсирующая пошлина - өтемдік баж
компенсирующий баланс - өтемдік теңгерім
компенсирующий платеж - өтемақылық төлем
компетентное руководство - білікті басшылық, құзырлы 
басшылық

компетентность - құзыреттілік, біліктілік, хабардарлық, 
жете білушілік

компетентный государственный орган - құзыретті 
мемлекеттік орган

компетентный орган - құзырлы орган, құзыретті орган
компетенция - құзырет; білік
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компетенция арбитражной комиссии - төрелік сот 
комиссиясының құзыреті 

компетенция органов - органдардың құзыреті 
компетенция органов власти и управления - өкімет 
пен басқару органдарының құзыреті

компетенция органов представительной власти - 
өкілдікті билік органдарының құзыреті

компетенция суда - соттың құзыреті
компетенция финансовая - қаржылық құзырет
компиляция - компиляция, құрастырма еңбек
комплаенс - комплаенс, келісім
комплаенс-контроль - комплаенс-бақылау
комплекс - кешен 
комплекс архивных документов - мұрағат 
құжаттарының кешені

комплекс вычислительных средств - есептеу 
құралдарының кешені

комплекс инвестиционный - инвестициялық кешен
комплекс мероприятий - іс-шаралар кешені
комплекс мероприятий по финансированию - 
қаржыландыру бойынша іс-шаралар кешені

комплекс налоговых мероприятий - салық іс-
шараларының кешені

комплекс стимулирования - ынталандыру кешені
комплекс топливно-энергетический - жылу-
энергетикалық кешен

комплекс услуг - қызметтер көрсету кешені
комплексная информация - кешенді ақпарат
комплексная налоговая проверка - салықтың кешенді 
тексеруі, кешенді салықтық тексеру

комплексная проверка - кешенді тексеру
комплексная программа - кешенді бағдарлама
комплексная сделка - кешенді мəміле
комплексная экспертиза ценности документов - 
құжаттардың құндылығын кешенді сараптау

комплексные учения - кешенді жаттығулар
комплект - жинақтама, жинақталым
комплект векселей - вексельдердің жинақтамасы
комплект документов - құжаттардың жинақтамасы
комплект периодических изданий - мерзімді 
басылымдардың жинақталымы

комплектование - жасақтау, іріктеп жинау, жинақтау
комплектование архива - мұрағатты толықтыру 
комплектование документации - құжаттаманы 
жиынтықтау

комплектующие изделия - жасақтаушы бұйымдар, 
жиынтықтаушы бұйымдар

комплектующие изделия для компьютерной и 
оргтехники - компьютерлік жəне ұйымдастыру 
техникасына арналған жиынтықтаушы бұйымдар 

комплимент - қошемет
композиция - композиция
компонент - компонент, құрамдас бөлік, құраш
компоненты платежного баланса - төлем теңгерімінің 
құрауыштары 

компоновать - құрау, құрастыру 
компрометировать - беделін қаралау 
компромисс - ымыра 

компромиссное решение - ымыралы шешім
компромиссное соглашение - ымыралы келісім
компромиссное урегулирование - ымыралы реттеу
компромиссные органы - ымыралы органдар
компьютер - компьютер 
компьютеризация - компьютерлендіру 
компьютеризация процессов - үдерістерді 
компьютерлендіру

компьютеризация учета - есеп-қисапты 
компьютерлендіру

компьютеризованная система бухгалтерского учета - 
компьютерлендірілген бухгалтерлік есеп жүйесі

компьютерная мышка - компьютерлік тінтуір 
компьютерная система - компьютерлік жүйе
компьютерная техника - компьютерлік техника
компьютерный взлом - компьютерлік бұзып-жару, 
компьютерлік сұғанақтық 

компьютерный вирус - компьютерлік вирус
“кому” - “кімге”
комфортабельное купе - жайлы купе
комфортабельный - қолайлы, жайлы 
конвейер - конвейер
конвейерная лента - конвейерлік таспа
конвент - конвент 
конвенционная цена - конвенциялық баға, 
келісімшарттық баға

конвенционные ставки - конвенциялық 
мөлшерлемелер, келісімшарттық мөлшерлемелер)

конвенционный тариф - конвенциялық тариф, 
келісімшарттық тариф

конвенционный факторинг - конвенциялық факторинг, 
келісімшарттық факторинг

конвенция - конвенция, келісімшарт, бəтуалы келісім 
конвенция по ценам - баға жөніндегі келісімшарт
конвергенция - конвергенция, жуықтау, жуықтасу, 
жуықтама

конвергенция по кредиту - кредит жөніндегі 
конвергенция 

конвергенция экономическая - экономикалық 
конвергенция

конверсионная льгота - конверсиялық жеңілдік
конверсионная премия - конверсиялық сыйлықақы, 
айырбасталымдық сыйлықақы

конверсионная стоимость - айырбасталым құны 
конверсионная цена - конверсиялық баға
конверсионная эмиссия - конверсиялық эмиссия
конверсионные валютные операции - конверсиялық 
валюта операциялары, айырбасталымдық валюта 
операциялары

конверсионные операции - айырбасталым 
операциялары 

конверсионные программы - конверсиялық 
бағдарламалар

конверсионные ценные бумаги - айырбасталымды 
бағалы қағаздар

конверсионный заем - конверсиялық қарыз
конверсионный коэффициент - конверсиялық 
коэффициент 
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конверсионный паритет - конверсиялық тепе-теңдік, 
айырбасталым тепе-теңдігі 

конверсия - конверсия, айырбастау, айырбасталым; 
жаңғырту

конверсия активов - активтер айырбасталымы 
конверсия акционерного капитала - акционерлік 
капиталды айырбастау

конверсия арбитражная - арбитраждық айырбасталым
конверсия бухгалтерского учета - бухгалтерлік есепті 
ауыстыру‚ бухгалтерлік есепті жаңғырту

конверсия в финансах - қаржы-қаражаттағы 
айырбасталым

конверсия валютная - валюталық айырбасталым 
конверсия валюты - валютаны айырбастау 
конверсия внешнего долга - сыртқы борышты 
жаңғырту 

конверсия государственного займа - мемлекеттік 
қарызды жаңғырту 

конверсия займа - қарызхатты жаңғырту 
конверсия сальдо в свободно конвертируемую валюту 

- сальдоны еркін айырбасталымды валютаға ауыстыру
конверсия счета - шот конверсиясы
конверсия ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
айырбастау

конверт - конверт, хатқалта 
конверт для заделки авиадепеш - авиажеделхаттардың 
дайындамасына арналған хатқалта

конверт для пересылки - жіберуге арналған хатқалта
конверт “первого дня” - “алғашқы күнгі” хатқалта
конверт “первый день” - “алғашқы күн” атты хатқалта
конверт передачи накладных - жүкқұжаттарды 
табыстау хатқалтасы

конверт с почтовым жиросчетом - пошталық 
жирошоты бар хатқалта

конверт с прозрачным окном - мөлдір терезелі 
хатқалта

конвертабельные акции - айырбасталымды акциялар 
конвертация - айырбастау; жаңғырту; конверсиялау
конвертация (валюты) - айырбас (валютаны 
айырбастау) 

конвертация акций - акцияларды айырбастау 
конвертация валюты - валютаны айырбастау 
конвертация денежных средств - ақшалай қаражатты 
айырбастау

конвертация ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
айырбастау

конвертирование - айырбастау
конвертирование акций - акцияларды айырбастау, 
акциялардың айырбасталымы

конвертирование валют - валюталарды айырбастау
конвертирование иностранной валюты - шетелдік 
валютаны айырбастау

конвертирование ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
айырбастау

конвертировать - айырбастау
конвертировать в специальное право заимствования 

(СПЗ) - арнаулы өзара қарыз құқығына айырбастау
конвертировка валюты - валютаны айырбастау

конвертируемая валюта - айырбасталатын валюта
конвертируемая облигация - айырбасталатын 
облигация

конвертируемая ссуда - айырбасталатын несие
конвертируемая цена - айырбасталым бағасы, 
айырбасталымды баға

конвертируемость - айырбасталымдылық, 
ауыстырымдылық, айналымдылық 

конвертируемость валюты - валютаның 
айырбасталымдылығы

конвертируемость валюты в золото - валютаның 
алтынға айырбасталымдылығы 

конвертируемость тенге - теңгенің 
айырбасталымдылығы

конвертируемый - айырбасталатын 
конвертируемый заем - айырбасталымды қарызхат 
конвертируемый капитал - айырбасталымды капитал
конволют - конволют
конгломерат - конгломерат
конгресс - конгресс
конгресс ВПС - ДПО конгресі
конгресс экономический - экономикалық конгресс 
кондиционер - кондиционер, қалаулеп 
кондиционирование - қалаулеп беру
кондоминимум - кондоминимум
кондотьер - кондотьер
кондуит - кондуит
кондуитное финансирование - кондуиттік 
қаржыландыру

конец месяца - айдың соңы
конец операционного дня - операциялық күннің соңы
конец предыдущего финансового года - алдыңғы 
қаржы жылының аяқталуы

конец следующего месяца - келесі айдың соңы 
(биржада)

конец срока действия - қолданыс мерзімінің аяқталуы
конец текущего месяца - ағымдағы айдың соңы 

(биржада)
конец финансового года - қаржы жылының аяқталуы
конечная дата - ақырғы күн, соңғы күн 
конечное сальдо на счете - шоттағы ақырғы қалдық
конечный - соңғы, ақырғы 
конечный бенефициарий - ақырғы бенефициарий
конечный заемщик - соңғы қарызгер
конечный плательщик - ақырғы төлемші
конечный спрос - ақырғы сұраным
конечный финансовый результат - қаржының 
түпкілікті нəтижесі, түпкілікті қаржылық нəтиже

конкоррент - конкоррент
конкретизировать - нақтылау 
конкретный - нақты, айқын, деректі
конкретный срок - нақты мерзім
конкурент - бəсекелес
конкурентная заявка - бəсекелі өтінім
конкурентная позиция банка - банктің бəсекелік 
жайғасымы 

конкурентная среда - бəсекелік орта
конкурентная цена - бəсекелі баға
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конкурентное отличие - бəсекелестік айырмашылық
конкурентное преимущество - бəсекелестік 
артықшылық

конкурентное ценообразование - бəсекелік баға 
белгіленімі 

конкурентные торги - бəсекелі сауда-саттық
конкурентный лист - бəсекелік парақ 
конкурентоспособная цена - бəсекелесуге қабілетті 
баға

конкурентоспособные предприятия - бəсекеге 
қабілетті кəсіпорындар

конкурентоспособный - бəсекеге қабілетті 
конкуренция - бəсеке, бəсекелестік
конкурс - конкурс, байқау, жарыс, 
конкурсная документация - байқау құжаттамасы
конкурсный кредитор - конкурстық несиегер
конкурсный управляющий - конкурстық       
басқарушы

коносамент - коносамент 
консалтинг - ақыл-кеңес беру, консалтинг
консалтинг финансово-экономический - қаржы-
экономикалық ақыл-кеңес беру 

консенсуальная сделка - бəтуалы мəміле
консенсус - консенсус, бəтуа, бəтуаластық
консервативное кредитование - сақтанымпаз 
несиелендіру

консервативность - кертартпалық 
консервативные инвестиции - сақтанымпаздық 
инвестициялар

консервативные ссудодатели - сақтанымпаз несие 
беруші 

консервативный - кертартпа; қолдампаздық
консерватизм - кертартпалық, ескішілдік; 
сақтанымпаздық

консерватизм в бухгалтерии - бухгалтериядағы 
сақтанымпаздық

консервация документа - құжатты бұзылудан сақтау 
консервация предприятия - кəсіпорынды уақытша 
тоқтатып қою

консервация фонда - қорды сақтау
консигнация - консигнация 
консигнация займов - қарызды ұластыру 
консилиум - консилиум
консистенция - консистенция
консоли - консоли
консолидация - ұзарту, нығайту, шоғырландыру, 
топтастыру

консолидация акций - акциялар шоғырланымы, 
акцияларды шоғырландыру 

консолидация бюджетов - бюджеттерді шоғырландыру
консолидация внешнего долга - сыртқы борышты 
шоғырландыру

консолидация внешнего займа - сыртқы қарызды 
шоғырландыру

консолидация долга - борышты шоғырландыру
консолидация займа - қарызды шоғырландыру
консолидация закладной - кепілхатты топтастыру
консолидация капитала - капиталды шоғырландыру

консолидация нормативно-правовых актов - 
нормативтік-құқықтық актілерді топтастыру

консолидация счетов - шоттарды шоғырландыру
консолидация текущей задолженности - ағымдағы 
берешекті топтастыру

консолидация ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
топтастыру

консолидирование долга - борышты топтастыру
консолидированная закладная - шоғырландырылған 
кепілхат

консолидированная перевозка - топтастырылған 
тасымал

консолидированный - топтастырылған
консолидированный баланс - шоғырландырма теңгерім 
консолидированный баланс банка - банктің 
жиынтықталған теңгерімі, банктің шоғырландырма 
теңгерімі

консолидированный бюджет - шоғырландырылма 
бюджет

консолидированный бюджет государства - 
мемлекеттің шоғырландырма бюджеті, мемлекеттің 
топтастырылған бюджеті

консолидированный долг - топтастырылған борыш, 
шоғырландырылма борыш 

консолидированный заем - шоғырландырылма қарыз 
консолидированный кредит - шоғырландырылған 
кредит

консолидированный счет - топтастырылған шот 
консолидированный финансовый баланс - 
шоғырландырылма қаржы теңгерімі

консолидированный фонд - топтастырылған қор
консолидировать - топтастыру
консолидирующий кредит - топтастырушы кредит
консоль - консоль 
консорциальный банк - консорциумдық банк
консорциум - консорциум
консорциум банков (банковский) - банк консорциумы
консорциум инвестиционный - инвестициялық 
консорциум

консорциум эмиссионный - эмиссиялық консорциум
консорциум-гарант - кепілгер-консорциум
конспект - конспект
конспирация - тасалану
константный - тұрақты, өзгермейтін
констатация факта - фактіні анықтау, белгілеу
констатировать - атап көрсету, белгілеу
конституция - конституция, негізгі заң
Конституция Республики Казахстан - Қазақстан 
Республикасының Конституциясы 

конструктивный - сындарлы
конструкторское бюро - конструкторлық бюро
конструкционная ссуда - құрастырымдық несие, 
конструкиялық несие 

конструкция - құрылма, құрастырым
консул - консул 
консульская вализа - консулдық сағдиян
консульские сборы - консулдық алым
консульский курьер - консулдық шабарман
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консульский счет-фактура - консулдық шот-фактура
консульство - өкілдік
консультант - кеңесші
консультант владельца ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды иеленушінің кеңесшісі

консультант инвестиционный - инвестициялық 
кеңесші

консультант инвестора - инвестордың кеңесшісі
консультант по вопросам бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есеп мəселелері жөніндегі кеңесші

консультант по вопросам инвестирования - 
инвестициялау мəселелері жөніндегі кеңесші

консультант по вопросам налогообложения - салық 
салу мəселелері жөніндегі кеңесші

консультант по налогам - салықтар жөніндегі кеңесші
консультант по финансовым вопросам - қаржы 
мəселелері жөніндегі кеңесші

консультант финансовый - қаржы кеңесшісі
консультант экономический - экономикалық кеңесші
консультативная комиссия почтовых изучений 

(ККПИ) - пошталық зерделеудің сабағаттық 
комиссиясы

консультативный совет - ақылдастық кеңес, сабағаттық 
кеңес

консультативный совет почтовых изучений (КСПИ) - 
пошталық зерделеудің сабағаттық кеңесі

консультации по вопросам инвестирования - 
инвестициялау мəселелері жөнінде кеңес беру

консультации по операциям с недвижимостью - 
жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар 
жөнінде кеңес беру

консультация - кеңес беру
консультация по экономическим вопросам - 
экономикалық мəселелер жөніндегі ақыл-кеңес

консультация юридическая - заңи ақыл-кеңес 
консультирование по финансовым вопросам - қаржы 
мəселелері жөнінде кеңес беру

консультирование управленческое - басқарушылық 
кеңес беру 

контакт - байланыс, түйісу, қарым-қатынас
контакт экономический - экономикалық байланыс
контактный телефон - байланыс телефоны
контанго - контанго
контейнер - контейнер
контейнер, обеспечивающий безопасность - 
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін контейнер

контекст - астарлы мағына (мəтіннің астарлы 
мағынасы)

контингент - контингент, шектелім; қызметкерлер 
құрамы

контингент валютный - валюталық шектелім
контингент учащихся - оқушылар құрамы
контингентирование валюты - валютаға шек қою 
контингентирование ввоза - əкелімге шек қою
конто - конто 
контокоррент - контокоррент, ағымдағы шот 
контокоррент без лицевых счетов - дербес шотсыз 
контокоррент

контокоррентный банковский счет - банктің 
контокорренттік шоты

контокоррентный кредит - контокорренттік кредит
контокоррентный счет - контокорренттік шот 
контокоррентный счет дебиторской задолженности - 
дебиторлық берешектің контокорренттік шоты

конто-лоро - конто-лоро 
контомат - контомат 
конто-мета - конто-мета (ортақ шот)
конто-мио - конто-мио (менің шотым)
конто-ностро - конто-ностро (сіздің шот)
контора - кеңсе
контора брокерская - делдалдық кеңсе
контора нотариальная - нотариалдық кеңсе 
конто-сепарато - конто-сепарато (бөлек шот)
конто-суо - конто-суо (оның шоты)
конто-счет - конто-шот (жеке шот)
контрабаланс - контратеңгерім, өзара теңгерім
контрабандный провоз валюты - валютаны 
контрабандалық жолмен алып өту

контраброкер - контраброкер, контраделдал, уағдалас 
делдал

контрагент - контрагент
контрагентские операции - контрагенттік    
операциялар

контракамбио - контракамбио 
контракт - келісімшарт, өзара шарт
контракт биржевой - биржалық келісімшарт
контракт валютный - валюталық келісімшарт
контракт гарантийный - кепілдемелік келісімшарт
контракт государственный - мемлекеттік келісімшарт 
контракт действующий - қолданымдағы келісімшарт 
контракт долгосрочный - ұзақ мерзімді келісімшарт
контракт компенсационный - өтемдік келісімшарт, 
өтемақылық келісімшарт

контракт краткосрочный - қысқа мерзімді келісімшарт
контракт о гарантиях - кепілдіктер туралы келісімшарт
контракт о кредите - кредит туралы келісімшарт
контракт трудовой - еңбек келісімшарты 
контрактация - шарт жасасу 
контрактная гарантия - келісімшарттық кепілдік
контрактная ответственность - келісімшарттық 
жауапкершілік

контрактная система оплаты труда - еңбекке ақы 
төлеудің келісімшарт жүйесі

контрактная система сбережений - жинақ ақшаның 
келісімшарт жүйесі

контрактная твердая цена - келісімшарттық тұрлаулы 
баға, келісімшарттық кесімді баға

контрактная цена - келісімшарттық баға
контрактное ограничение - келісімшарттық шектеу
контрактные обстоятельства - келісімшарттық мəн-
жайлар

контрактный вкладчик - келісімшарттық салымшы
контрактный инвестиционный план - келісімшарттық 
инвестициялық жоспар

контрактный метод ценообразования - баға 
белгілеудің келісімшарттық əдісі
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контрактный сберегатель - келісімшарттық жинақ 
ақша салушы

контрактный счет - келісімшарттық шот
контрактор - контрактор 
контрапозиция - өзара жайғасым 
контрариан - контрариан 
контрарный счет - контрарлық шот, реттеуші шот, 
қарама-қарсы шот 

контраст - қарама-қарсылық
контратип - контратип 
контрбаланс - контртеңгерім; қарсы теңгерім 
контрброкер - қарсы брокер, контрброкер (қарсы 
тараптың брокері)

контргарантия - қарсы кепілдік
контрибуция - контрибуция, мəжбүрлеп төлету
контрмина - контрмина
контролер - бақылаушы
контролер банка - банк бақылаушысы
контролер валютный - валютаны бақылаушы
контролер денежного обращения - ақша айналысын 
бақылаушы

контролер сберегательной кассы - жинақ кассасының 
бақылаушысы

контролер финансовый - қаржыны бақылаушы
контролер ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
бақылаушы 

контролер-ревизор - бақылаушы-тексеруші
контролируемая инфляция - бақыланбалы инфляция
контролируемая поставка - бақыланбалы жеткізім, 
бақыланатын жеткізім

контролируемое денежное обращение - бақыланатын 
ақша айналысы

контролируемые затраты - бақыланбалы шығын
контролируемый брокерский счет - бақыланбалы 
делдалдық шот 

контролируемый валютный курс - бақыланбалы 
валюта бағамы

контролируемый кредит - бақыланатын кредит
контролирующее лицо - бақылаушы тұлға
контролно-измерительный прибор - бақылауыш-
өлшеуіш аспап

контроль - бақылау
контроль административный - əкімшілік бақылау 
контроль аудиторский - аудиторлық бақылау
контроль банка - банк бақылауы
контроль бухгалтерский - бухгалтерлік бақылау
контроль бюджетный - бюджеттік бақылау
контроль государственный - мемлекеттік бақылау
контроль документа - құжатты бақылау
контроль документальный - құжат бойынша бақылау, 
құжаттық бақылау

контроль за использованием ссуд - несиенің 
пайдаланылуын бақылау

контроль за расходами - шығысты бақылау
контроль за сроками исполнения - орындалу мерзімін 
бақылау

контроль и определение местонахождения - тұрған 
жерін бақылау жəне анықтау

контроль инфляции - инфляцияны бақылау
контроль информационный - ақпараттық бақылау
контроль исполнения - атқарылуын бақылау, 
орындалуын бақылау

контроль исполнения документов - құжаттардың 
орындалуын бақылау

контроль исполнения сметы - сметаның орындалуын 
бақылау

контроль кредитный - кредиттік бақылау
контроль лимита - лимитті бақылау
контроль над заработной платой - жалақыны бақылау
контроль над погашением обязательств - 
міндеттемелердің өтелуін бақылау

контроль над погашением ссуд - несиенің өтелуін 
бақылау

контроль над потребительским кредитом - 
тұтынушылық кредитті бақылау

контроль по налогам - салық бойынша бақылау
контроль правительства - үкімет бақылауы
контроль президента - президент бақылауы
контроль статистический - статистикалық бақылау 
контроль счетный - есептік бақылау
контроль счетов - шоттарды бақылау
контроль тенге - теңгемен бақылау
контроль технический - техникалық бақылау 
контроль управленческий - басқарушылық бақылау
контроль финансово-хозяйственной деятельности - 
қаржы-шаруашылық қызметті бақылау

контроль финансовый - қаржылық бақылау, қаржы 
бақылауы

контроль цен (ценовой) - бағаны бақылау
контроль экономический - экономикалық бақылау
контрольная переписка - бақылау мақсатында хат 
жазысу

контрольно-гербовая печать - елтаңбалы бақылау мөрі
контрольное отправление - бақылап жөнелту
контрольно-кассовый аппарат - бақылау-кассалық 
аппараты

контрольно-переводная печать - бақылау-аудару мөрі
контрольно-путировочный лист - бақылау-жол парағы
контрольно-ревизионная работа - бақылау-тексеру 
жұмысы

контрольно-ревизионная работа финансовых органов 
- қаржы органдарының бақылау-тексеру жұмысы

контрольно-сортировочная таблица - бақылау-
сұрыптау кестесі

контрольно-справочная группа - бақылау-анықтама 
тобы

контрольно-справочная служба - бақылау-анықтама 
қызметі

контрольно-счетная палата - бақылау-есеп палатасы
контрольные весы - бақылау таразысы
контрольные органы верховной власти - жоғарғы 
биліктің бақылау органдары

контрольные сроки - бақылау мерзімі
контрольный бланк - бақылау бланкі
контрольный журнал - бақылау журналы
контрольный знак - бақылау белгісі



675 КОПИЯ

контрольный лист - бақылау қағазы
контрольный листок - бақылау парақшасы
контрольный пакет акций - акциялардың бақылау 
пакеті 

контрольный пункт - бақылау бекеті 
контрольный срок пересылки - қайта жіберуді бақылау 
мерзімі

контрольный срок пересылки почтовых отправлений 
- пошта жөнелтімдерін жіберудің бақылау мерзімі 

контрольный срок пересылки ускоренной и 
курьерской почты - жеделдетілген жəне курьерлік 
поштаны жіберудің бақылау мерзімі

контрольный счет - бақылау шоты
контроферта - контроферта, қарсы ұсыныс
контрошибка - қарсы қате
контрпассив - контрпассив (қарсы пассив)
контрпассивная статья - контрпассив бап
контрпассивный счет - контрпассив шот 
контрпозиция - контрпозиция, өзара жайғасым 
контрпредложение - қарсы ұсыныс 
контрпретензия - қарсы кінəрат-талап
контрримесса - контрримесса 
контрсальдо - қарсы сальдо (қалдық)
контрсчет - контршот, қарсы шот, реттеуші шот 
контртребование - қарсы талап
контруказание - қарсы нұсқау
контур - контур
конфедерация - конфедерация, одақ
конференц-зал - конференц-зал, мəжілісхана 
конференция - конференция, мəслихат 
Конференция администраций почт и электросвязи 
центральной африки (КАПТАК) - Орталық 
африканың пошталары мен электрлі байланысы 
əкімшіліктерінің конференциясы (КАПТАК)

Конференция организации объединенных наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) - Біріккен ұлттар 
ұйымының сауда жəне даму жөніндегі конференциясы 
(ЮНКТАД)

конфиденциальная информация - құпия ақпарат
конфиденциально - жасырын, құпия, оңаша 
конфиденциальность - құпиялылық
конфиденциальный - жасырын, құпия
конфидициальная информация - құпия ақпарат
конфирмация - конфирмация
конфискация - тəркілеу
конфискация акций - акцияларды тəркілеу
конфискация имущества - мүлікті тəркілеу
конфискация отправления - жөнелтімді тəркілеу
конфискованное отправление - тəркіленген жөнелтім
конфликт - жанжал
конфликтный - жанжалды, даулы 
конфронтация - тайталас
концентрация - шоғырландыру, шоғырлану
концентрация капитала - капиталды шоғырландыру, 
капиталдың шоғырлануы

концентрация финансовых ресурсов - қаржы 
ресурстарын шоғырландыру

концептуальные подходы - тұжырымдамалық көзқарас

концепция - тұжырымдама
концепция банка - банк тұжырымдамасы
концепция бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
тұжырымдамасы

концепция основная - негізгі тұжырымдама 
концерн инвестиционный - инвестициялық концерн
концессия - концессия, келісімшарт
конъюнктура - конъюнктура, жағдаят, жиынтық белгі, 
байланыстыру, жалғастыру

конъюнктура рынка - нарық жағдаяты
конъюнктура ценовая - баға жағдаяты 
конъюнктура экономическая - экономикалық жағдаят
конъюнктурное колебание - жағдаяттық ауытқу
кооператив - кооператив
кооперативное общество - кооперативтік ұйым
кооперативный банк - кооперативтік банк
кооперация - кооперация, бірлесу, бірігу
кооптация - кооптация
координационный комитет постоянных органов 
союза - одақтың тұрақты органдарын үйлестіру 
комитеті

координация - үйлестіру 
координация отраслей - салаларды үйлестіру, салалар 
үйлесімі

копии адресного ярлыка - мекенжай көрсетілген 
құлақшаның көшірмесі

копилка - жинақ қобдиша
копирайт - копирайт
копирайтер - копирайтер (авторлық құқық иесі)
копирка - көшіргі
копировальная бумага - көшіргі қағаз 
копировальный - көшіргі
копирование - көшіру
копировать - көшіріп алу
копировщик - көшіруші
копиручет - көшірмелі есеп
копирэффект - көшіргі əсері
копить - жинау
копить деньги - ақша жинау
копия - көшірме
копия архивная - мұрағаттық көшірме
копия векселя - вексель көшірмесі
копия верна - көшірме дұрыс
копия гарантийная - кепілді көшірме
копия документа авторизованная - құжаттың автор 
мақұлдаған көшірмесі

копия заверенная - расталған көшірме
копия заверенная нотариусом - нотариус растаған 
көшірме

копия засвидетельствованная - куəландырылған 
көшірме

копия заявки - өтінімнің көшірмесі
копия извещения - хабарламаның көшірмесі
копия квитанции - түбіртектің көшірмесі
копия компьютерной программы - компьютерлік 
бағдарламаның көшірмесі

копия контракта - келісімшарт көшірмесі
копия контрольная - бақылау көшірме 
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копия машинописная - машиналық жазба көшірмесі 
копия незаверенная - куəландырылмаған көшірме 
копия страховая - сақтық көшірме 
копия факсимильная - факсимилелік көшірме
копия электрографическая - электрографиялық 
көшірме 

копия электронная - электронды көшірме
корешок - түбіртек
корешок квитанции - қиып түбіртегі, түбіртек 
түбіршегі

корешок чека - чек түбіртегі
корешок чековой книжки - чек кітапшасының  
түбіртегі

корзина акций - акциялар қоржыны
корзина валют - валюта қоржыны
корзина потребительская - тұтынушы қоржыны 
коридор ценовой - баға дəлізі
корнер - корнер
коробка архивная - мұрағаттық қорап 
короткая валютная позиция - валюталық қысқа 
жайғасым

короткая позиция - қысқа жайғасым
корпоративная задолженность - корпоративтік берешек
корпоративная система передачи данных - деректерді 
тапсырудың корпоративтік жүйесі 

корпоративная финансовая комиссия - корпоративтік 
қаржы комиссиясы 

корпоративное финансирование - корпоративтік 
қаржыландыру

корпоративные интересы - корпоративтік мүдделер
корпоративные финансы - корпоративтік қаржы
корпоративные ценные бумаги - корпоративтік бағалы 
қағаздар 

корпоративный должник - корпоративтік борышкер
корпоративный клиент - корпоративтік клиент 
корпоративный подоходный налог - корпоративтік 
табыс салығы 

корпорация - корпорация, бірлестік 
корпорация акционерная - акционерлік корпорация
корпорация благотворительная - қайырымдылық 
корпорациясы

корпорация государственная - мемлекеттік корпорация
корпорация иностранная - шетелдік корпорация 
корпорация международная - халықаралық корпорация
корпорация финансовая - қаржы корпорациясы
корпус - корпус
корректив - түзету, өңдеу (толықтыру)
корректировать - түзету, түзету енгізу
корректировка - түзетім, түзетпе, түзету 
корректировка бюджета - бюджетке түзету жасау
корректировка в конце года - жыл аяғындағы түзетім
корректировка валютного курса - валюталық бағамға 
түзету жасау

корректировка денежного оборотного средства - ақша 
айналымы қаражатына түзету жасау

корректировка индекса цен - баға индексіне түзету
корректировка котировки - баға белгіленіміне түзету
корректировка курса - бағамға түзету

корректировка налогооблагаемого дохода - салық 
салынатын табысқа түзету жасау

корректировка пенсии с учетом колебаний цен 
- бағаның тұрақсыздығын есепке ала отырып 
зейнетақыны түзету 

корректировка по дебету счета - шот дебеті бойынша 
түзетім

корректировка по кредиту счета - шот кредиті 
бойынша түзетім

корректировка счета - шотқа түзету 
корректировка цен - бағаға түзету
корректирующая бухгалтерская проводка - түзетуші 
бухгалтерлік өткізбе

корректирующие меры - түзету шаралары
корректность - сыпайылық 
корректор - корректор, түзетуші
корректура - түзетім, түзетпе, түзету
корректура печатного издания - баспасөз 
басылымының түзетілімі

коррекция - түзетілім
коррекция цен - бағаны түзету 
корреляция - корреляция, өзара байланыстыру, өзара 
байланыстылық, арасалмақ 

корреснонденция - хат-хабар
корреспондент - корреспондент; тілші, хабаршы; хат 
алмасушы

корреспондент банка - банк корреспонденті
корреспондент по инкассо - инкассо жөніндегі 
корреспондент

корреспондентская система - корреспонденттік жүйе
корреспондентские отношения между банками - 
банктер арасындағы корреспонденттік қатынастар

корреспондентские отношения по ценным бумагам 
- бағалы қағаздар бойынша корреспонденттік 
қатынастар

корреспондентские отношения со счетом - 
шотты корреспонденттік қатынастар, шотпен 
корреспонденттік қатынастар

корреспондентский договор - корреспонденттік шарт, 
байланыстырма шарт

корреспондентский лоро счет - корреспонденттік лоро 
шот

корреспондентский ностро счет - корреспонденттік 
ностро шот

корреспондентский субсчет - корреспонденттік 
қосалқы шот, байланыстырма қосалқы шот 

корреспондентский счет - корреспонденттік шот, 
байланыстырма шот

корреспонденция - корреспонденция, хат-хабар, хат-
хабар алысу, байланыс жіберілімі

корреспоңденция входящая - кіріс корреспонденциясы 
корреспонденция заказная - тапсырысты 
корреспонденция

корреспонденция исходящая - шығыс корреспонденция 
корреспонденция официальная - ресми 
корреспонденция

корреспонденция письменная - жазбаша 
корреспонденция, жазбаша хат-хабар
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корреспонденция секретная - құпия корреспонденция
корреспонденция счетов - шоттардың 
корреспонденциясы, шоттардың сəйкестендірмесі‚ 
шоттардың байланыстырылуы

коррозия - тоттану, коррозия
коррупция - жемқорлық, сыбайластық, сыбайлас 
жемқорлық

корсет - корсет 
корсчет - корреспонденттік шот 
кортеж - салтанатты шеру
кортеж автомобилей - автомобильдер шеруі 
корысть - пайдакүнемдік
косвенная ипотечная ссуда - жанама ипотекалық несие 
косвенная котировка - жанама баға белгіленімі
косвенная ссуда - жанама несие
косвенные затраты - жанама шығын
косвенные издержки - жанама шығын 
косвенные капиталовложения - жанама күрделі қаржы 
жұмсалымы

косвенные кредитные ограничения - жанама кредиттік 
шектеулер

косвенные налоги - жанама салықтар
косвенные ограничения - жанама шектеулер
косвенные расходы - жанама шығыс
косвенный - жанама
косвенный доход - жанама табыс
косвенный кредит - жанама кредит
косвенный курс - жанама бағам
космическая связь - ғарыштық байланыс
космополит - космополит, көзқаман 
космополитизм - космополитизм, көзқамандық 
космос - ғарыш
косноязычие - тіл мүкістігі, қасаң тіл 
котел - қазан
котировальная комиссия - баға белгілеу комиссиясы
котировальный комитет - баға белгілеу комитеті
котирование - баға белгілеу 
котирование цен - бағаны белгілеу 
котированная цена - белгіленген баға
котировка - баға белгіленімі, баға белгілеу, бағалама
котировка акций - акциялардың бағасын белгілеу
котировка валютная - валютаның құнын белгілеу, 
валюталық белгіленім

котировка валютного курса - валюта бағамын   
белгілеу

котировка курса иностранной валюты - шетел 
валютасының бағамын белгілеу

котировка облигаций - облигациялардың бағасын 
белгілеу

котировка официальная - ресми баға белгіленімі
котировка при закрытии биржи - биржаның жабылуы 
кезіндегі баға белгіленімі

котировка при открытии биржи - биржаның ашылуы 
кезіндегі баға белгіленімі

котировка ценных бумаг - бағалы қағаздардың бағамын 
белгілеу

котировка цены - баға белгілеу
котировочная комиссия - баға белгілеу комиссиясы

котируемая ценная бумага - бағасы белгіленетін 
бағалы қағаз

котирующийся - бағасы белгіленетін (биржада)
кошелек - əмиян
коэффициент - коэффициент; еселік
коэффициент акселератора - акселератор  
коэффициенті

коэффициент актива - актив коэффициенті 
коэффициент активности - активтілік коэффициенті, 
белсенділік коэффициенті

коэффициент альфа - альфа коэффициенті 
коэффициент балансовый - теңгерім коэффициенті
коэффициент бета - бета коэффициенті 
коэффициент бухгалтерский - бухгалтерлік 
коэффициент

коэффициент валовой прибыли - жалпы пайда 
коэффициенті

коэффициент валютный - валюта коэффициенті
коэффициент выплат - төлем коэффициенті
коэффициент выручки - ақшалай түсім коэффициенті
коэффициент дельта - дельта коэффициенті 
коэффициент дисконтирования - дисконттау 
коэффициенті

коэффициент долга - борыш коэффициенті
коэффициент долгосрочной задолженности - ұзақ 
мерзімді берешек коэффициенті

коэффициент достаточности капитала - капиталдың 
жеткіліктілігі коэффициенті

коэффициент доходности - табыстылық коэффициенті
коэффициент задолженности - берешек коэффициенті
коэффициент заемного капитала - қарыз капиталының 
коэффициенті

коэффициент занятости почтового работника - пошта 
қызметкерінің жұмыспен қамтылу коэффициенті

коэффициент заработной платы - жалақы 
коэффициенті 

коэффициент затрат - шығын коэффициенті
коэффициент инвестиционный - инвестициялық 
коэффициент

коэффициент инкассации - инкассация коэффициенті
коэффициент использования денежных средств - 
ақшалай қаражатты пайдалану коэффициенті

коэффициент использования оборудования и каналов 
связи - байланыс жабдығы мен арналарын пайдалану 
коэффициенті

коэффициент использования средств связи - байланыс 
құралдарын пайдалану коэффициенті

коэффициент капитала - коэффициент капитала 
коэффициент капитализации - капиталдандыру 
коэффициенті, капиталдану коэффициенті

коэффициент кассовой наличности банка - банктің 
кассадағы нақты ақшасының коэффициенті

коэффициент конверсии ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды айырбастау коэффициенті

коэффициент ликвидности - өтімділік коэффициенті
коэффициент обложения - салық салу коэффициенті
коэффициент оборачиваемости - айналымдылық 
коэффициенті
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коэффициент оборачиваемости капитала - капиталдың 
айналымдылығы коэффициенті

коэффициент обслуживания долга - борышқа қызмет 
көрсету коэффициенті

коэффициент общего покрытия - жалпы өтеу 
коэффициенті

коэффициент обязательства - міндеттемелер 
коэффициенті 

коэффициент окупаемости - өтелімділік коэффициенті
коэффициент перевода - аудару коэффициенті 
коэффициент переоценки - қайта бағалау коэффициенті
коэффициент пересчета - қайта есептеу коэффициенті
коэффициент платежеспособности - төлем төлеуге 
қабілеттілік коэффициенті, төлем қабілеттілігі 
коэффициенті 

коэффициент покрытия - өтеу (жабу) коэффициенті
коэффициент покрытия долгосрочной задолженности 

- ұзақ мерзімді берешекті өтеу коэффициенті
коэффициент покрытия инвестиций - 
инвестицияларды өтеу коэффициенті

коэффициент полезного действия - пайдалы əсер 
коэффициенті

коэффициент прироста - өсу коэффициенті
коэффициент просроченной задолженности - мерзімі 
өткен берешек коэффициенті

коэффициент размещения - орналастыру коэффициенті
коэффициент рассрочки - мерзімді ұзарту 
коэффициенті

коэффициент расходов (расходный) - шығыс 
коэффициенті

коэффициент регрессии - кемімел коэффициенті 
коэффициент резервирования - сақтық қор жасау 
коэффициенті

коэффициент резервных активов - сақтық қор 
активтерінің коэффициенті 

коэффициент риска - тəуекел коэффициенті 
коэффициент рынка - нарық коэффициенті
коэффициент рыночной стоимости - нарықтық құн 
коэффициенті

коэффициент самофинансирования - өзін-өзі 
қаржыландыру коэффициенті

коэффициент свободного капитала - еркін (бос) 
капитал коэффициенті

коэффициент собственности - меншік коэффициенті
коэффициент совокупного капитала - жиынтық 
капитал коэффициенті

коэффициент ссуды - несие коэффициенті
коэффициент тарифный - тарифтік коэффициент
коэффициент текущей ликвидности - ағымдағы 
өтімділік коэффициенті

коэффициент трудового участия - еңбекке қатысу 
коэффициенті

коэффициент убытков - залал коэффициенті
коэффициент убыточности - залалдылық коэффициенті
коэффициент увеличения прибыли - пайданың көбеюі 
коэффициенті 

коэффициент управляемости - басқарылғыштық 
коэффициенті

коэффициент устойчивости - орнықтылық 
коэффициенті, тұрақтылық коэффициенті

коэффициент утраты платежеспособности - төлем 
қабілетін жоғалту коэффициенті

коэффициент финансовой стабильности - қаржы 
тұрақтылығы коэффициенті 

коэффициент финансовой устойчивости - қаржы 
орнықтылығы коэффициенті 

коэффициент финансовый - қаржы коэффициенті
коэффициент фондовой капитализации - қорларды 
капиталдандыру коэффициенті

коэффициент хеджирования - хеджерлеу   
коэффициенті

коэффициент цены - баға коэффициенті
коэффициент чистой прибыли - таза пайда 
коэффициенті

коэффициент экономической эффективности - 
экономикалық тиімділік коэффициенті

коэффициент эластичности - икемділік коэффициенті
коэффициент эластичности налогов - салықтардың 
икемділік коэффициенті

коэффициент эластичности предложения - ұсыныстың 
икемділік коэффициенті

коэффициент эластичности спроса - сұраныстың 
икемділік коэффициенті

коэффициент эффективности - тиімділік коэффициенті 
коэффициент эффективности затрат - шығын 
тиімділігінің коэффициенті 

коэффициент эффективности капитальных вложений 
- күрделі жұмсалым тиімділігінің коэффициенті

кража - ұрлық, ұрлану
кража почтовая - пошта ұрлығы
кража почтовых отправлений, хищение почтовых 
отправлений - пошта жөнелтімдерін ұрлау

край почтовой марки - пошта маркасының жиегі
крайний срок - ақырғы мерзім
крайний уровень цен - бағаның ақырғы деңгейі
крайность - ұшқарылық, шектен шығу
крайняя цена - ақырғы баға
красная книга - қызыл кітап
красное солнце - қызыл күн
красноречие - шешендік, тілмарлық
краткосрочная гарантия - қысқа мерзімді кепілдік
краткосрочная государственная облигация - қысқа 
мерзімді мемлекеттік облигация

краткосрочная долговая ценная бумага - қысқа 
мерзімді борышкерлік бағалы қағаз

краткосрочная задолженность - қысқа мерзімді 
берешек

краткосрочная облигация - қысқа мерзімді облигация
краткосрочная операция - қысқа мерзімді операция
краткосрочная прибыль - қысқа мерзімді пайда
краткосрочная процентная ставка - қысқа мерзімді 
пайыздық мөлшерлеме

краткосрочная сделка - қысқа мерзімді мəміле
краткосрочная ссуда - қысқа мерзімді несие
краткосрочная ценная бумага - қысқа мерзімді бағалы 
қағаз
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краткосрочное долговое обязательство - қысқа 
мерзімді борышқорлық міндеттеме

краткосрочное кредитование - қысқа мерзімді кредит 
беру

краткосрочное обязательство - қысқа мерзімді 
міндеттемелер

краткосрочное финансирование - қысқа мерзімді 
қаржыландыру

краткосрочные государственные займы - қысқа 
мерзімді мемлекеттік қарыз

краткосрочные государственные ценные бумаги - 
қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздар

краткосрочные инвестиции - қысқа мерзімді 
инвестициялау

краткосрочные казначейские обязательства - қысқа 
мерзімді қазынашылық міндеттемелер

краткосрочные обязательства - қысқа мерзімді 
міндеттемелер

краткосрочные ценные бумаги - қысқа мерзімді бағалы 
қағаздар

краткосрочный - қысқа мерзімді
краткосрочный акцепт - қысқа мерзімді акцепт 

(ризалық)
краткосрочный банковский депозит - қысқа мерзімді 
банк депозиті

краткосрочный банковский кредит - қысқа мерзімді 
банк кредиті

краткосрочный вексель - қысқа мерзімді вексель
краткосрочный вклад - қысқа мерзімді салым
краткосрочный депозит - қысқа мерзімді депозит
краткосрочный депозитный сертификат - қысқа 
мерзімді депозиттік сертификат

краткосрочный долг - қысқа мерзімді борыш 
краткосрочный долговой инструмент - қысқа мерзімді 
борышкерлік құрал

краткосрочный заем - қысқа мерзімді қарыз
краткосрочный инвестиционный фонд - қысқа 
мерзімді инвестициялық қор

краткосрочный казначейский вексель - қысқа 
мерзімді қазынашылық вексель

краткосрочный капитал - қысқа мерзімді капитал
краткосрочный кредит - қысқа мерзімді кредит
краткосрочный оборотный капитал - қысқа мерзімді 
айналым капиталы 

краткосрочный убыток - қысқа мерзімді залал
кратность обмена воздуха - ауа ауысу еселігі 
кратность увеличения - ұлғайту еселігі
кратность уменьшения - кішірейту еселігі
кратчайший путь - ең қысқа жол
крауд - крауд 
крах - күйреу 
крах банка - банктің күйреуі
крах банковской системы - банк жүйесінің күйреуі
крах кредитной системы - кредит жүйесінің күйреуі 
крах финансовый - қаржы күйреуі
крах фондовой биржи - қор биржасының күйреуі
крах экономический - экономикалық күйреу
кре΄дит - кре΄дит, несие, кредит

креди΄т - креди΄т
кредит акцептно-рамбурсный - акцептілік-рамбурстық 
кредит 

кредит акцептный - акцептілік кредит 
кредит акцептованный - акцептелген кредит
кредит амортизационный - тозымпұлдық кредит 
кредит аукционный - аукциондық кредит
кредит банковский - банк кредиті
кредит беспроцентный - пайызсыз кредит
кредит взаимный - өзара кредит
кредит внешнеторговый - сыртқы сауда кредиті
кредит внешний - сыртқы кредит
кредит внутренний - ішкі кредит
кредит возобновленный - жаңартылған кредит
кредит возобновляемый - жаңартылмалы кредит
кредит востребованный - талап етілген кредит
кредит гарантийный - кепілдікті кредит
кредит гарантированный - кепілдендірілген кредит
кредит государственный - мемлекеттік кредит
кредит денежный - ақшалай кредит
кредит долгосрочный - ұзақ мерзімді кредит
кредит земельный - жер кредиті
кредит импортера - импорттаушы кредиті
кредит импортеру - импортшыға берілетін кредит
кредит импортный - импорттық кредит
кредит инвестиционный - инвестициялық кредит
кредит иностранный - шетелдік кредит
кредит инсайдерам - инсайдерлерге берілетін кредит
кредит ипотечный - ипотекалық кредит 
кредит конверсионный - конверсиялық кредит 
кредит консолидирующий - шоғырландырушы кредит
кредит консорциальный - консорциумдық кредит
кредит лизинговый - лизингілік кредит
кредит ломбардный - ломбардтық кредит
кредит льготный - жеңілдікті кредит 
кредит межбанковский - банк аралық кредит
кредит межгосударственный - мемлекет аралық кредит
кредит международного фонда - халықаралық қордың 
кредиті

кредит международный - халықаралық кредит
кредит межфирменный - фирма аралық кредит
кредит на льготных условиях - жеңілдікті шарттар 
негізіндегі кредит

кредит на обучение - оқуға арналған кредит, оқытуға 
арналған кредит

кредит на потребительские цели - тұтыну 
мақсаттарына арналған кредит

кредит на развитие - дамуға арналған кредит
кредит на реализацию конкретного проекта - нақты 
жобаны іске асыруға арналған кредит

кредит на рефинансирование - қайта қаржыландыруға 
арналған кредит 

кредит на строительство - құрылысқа арналған кредит
кредит на экспорт - экспортқа арналған кредит
кредит наличный - қолма-қол ақша кредиті
кредит налоговый - салық кредиті 
кредит незаконный - заңсыз кредит
кредит нелимитируемый - лимиттелмейтін кредит
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кредит необеспеченный - қамтамасыз етілмеген кредит
кредит неограниченный - шектелмеген кредит
кредит неорганизованный - ұйымдастырылмаған 
кредит

кредит обеспеченный - қамтамасыз етілген кредит
кредит оборотный - айналымдық кредит
кредит обращаемый - айналыстағы кредит
кредит обращающийся - айналыстағы кредит
кредит обусловленный - уағдаласылған кредит
кредит ограниченный - шектелген кредит
кредит от международных организаций развития - 
халықаралық даму ұйымдарынан алынған кредит

кредит от международных финансовых организаций - 
халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған кредит

кредит платежный - төлемдік кредит
кредит по клирингу - клиринг бойынша кредит
кредит по текущему счету - ағымдағы шот бойынша 
кредит

кредит под движимое имущество - жылжитын мүлік 
кепілімен берілетін кредит

кредит под договор - шарт кепілімен берілетін кредит 
кредит под доход - табыс кепілімен берілетін кредит
кредит под залог - кепілзат кепілімен берілетін кредит
кредит под залог жилого дома - тұрғын үй кепілімен 
берілетін кредит

кредит под залог недвижимости - жылжымайтын мүлік 
кепілімен берілетін кредит

кредит под залог ценных бумаг - бағалы қағаздар 
кепілімен берілетін кредит

кредит под заложенную собственность - кепілге 
салынған меншік кепілімен берілетін кредит

кредит под земельную собственность - жер меншігі 
кепілімен берілетін кредит

кредит под недвижимость - жылжымайтын мүлік 
кепілімен берілетін кредит

кредит под незавершенное производство - аяқталмаған 
өндіріс кепілімен берілетін кредит

кредит под товар - тауар кепілімен берілетін кредит 
кредит под ценные бумаги - бағалы қағаздар кепілімен 
берілетін кредит

кредит потребительский - тұтынушылық кредит
кредит правительственный - үкімет кредиті
кредит просроченный - мерзімі өтіп кеткен кредит
кредит разовый - біржолғы кредит
кредит рамбурсный - рамбурстық кредит 
кредит рамочный - негіздемелік кредит
кредит расчетный - есеп айырысу кредиті
кредит револьверный - жаңартпалы кредит
кредит резервного банка - сақтық қор банкінің кредиті
кредит резервный - сақтық кредит
кредит реструктурированный - қайта құрылымдалған 
кредит

кредит с изменяющейся процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі өзгермелі кредит

кредит с плавающей ставкой - мөлшерлемесі 
ауытқымалы кредит

кредит с погашением в рассрочку - өтеу мерзімі 
ұзартылған (мəулеттік) кредит

кредит с разовым сроком погашения - бір жолғы 
мерзімде өтелетін кредит

кредит с разовым сроком погашения - бір жолғы 
мерзімде өтелетін кредит

кредит с рассрочкой - мəулетті кредит, мерзімі 
ұзартылған кредит 

кредит с установленным сроком - мерзімі белгіленген 
кредит

кредит с участием - қатысатын кредит
кредит с фиксированной процентной ставкой - 
тіркелген пайыздық мөлшерлемелі кредит 

кредит с фиксированной суммой - сомасы 
тиянақталған кредит

кредит сезонный - маусымдық кредит
кредит сельскохозяйственный - ауыл шаруашылығы 
кредиті

кредит синдицированный - синдикатталған кредит
кредит смешанный - аралас кредит
кредит содействия - жəрдемдесу кредиті
кредит сомнительный - күмəнді кредит 
кредит социальный - əлеуметтік кредит
кредит специального назначения - арнаулы мақсаттағы 
кредит

кредит списанный - есептен шығарылған кредит
кредит среднесрочный - орта мерзімді кредит 
кредит срочный - мерзімдік кредит
кредит стабилизационный - тұрақтандыру кредиті
кредит страховщика - сақтандырушы кредиті
кредит строительному подрядчику - құрылыс 
мердігеріне берілетін кредит

кредит строительный - құрылыс кредиті
кредит товарный - тауарлай кредит
кредит торговый - сауда кредиті
кредит убыточный - залалды кредит
кредит учетный - есептік кредит
кредит целевой - мақсатты кредит
кредит централизованный - орталықтандырылған 
кредит

кредит экспортера - экспортшы кредиті
кредит экспортерам - экспортшыларға берілетін кредит
кредит экспортно-импортный - экспорттық-импорттық 
кредит

кредит эмиссионный - эмиссиялық кредит
кредит, обеспеченный товаром - тауармен қамтамасыз 
етілген кредит

кредит, обеспеченный ценными бумагами, товарами, 
недвижимостью - бағалы қағаздармен, тауарлармен, 
жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етілген кредит

кредит, предоставляемый Нацбанком правительству 
- Ұлттық банктің үкіметке беретін кредиті

кредитная ассоциация - кредит қауымдастығы
кредитная блокада - кредит беруден оқшаулау
кредитная гарантия - кредит кепілдігі 
кредитная дискриминация - кредит берудегі 
кемсітушілік

кредитная дисциплина - кредит тəртібі 
кредитная документация - кредит құжаттамасы 
кредитная задолженность - кредит бойынша берешек
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кредитная заявка - кредит жөніндегі өтінім, кредит 
беруге өтінім

кредитная инфляция - кредиттік инфляция 
кредитная информация - кредиттік ақпарат
кредитная карта - кредит картасы
кредитная карточка - кредит (кредит) карточкасы
кредитная касса - кредиттік касса
кредитная квитанция - кредиттік түбіртек
кредитная книжка - кредит кітапшасы
кредитная компания - кредит компаниясы
кредитная конъюнктура - кредиттік жағдаят
кредитная линия - кредит желісі
кредитная маржа - кредит маржасы
кредитная операция - кредит операциясы
кредитная организация - кредит ұйымы
кредитная памятка - кредит жадуалы (жаднамасы)
кредитная папка - кредит папкасы
кредитная расписка - кредит қолхаты
кредитная рестрикция - кредиттік рестрикция  

(шектеу) 
кредитная реформа - кредиттік реформа
кредитная санкция - кредит ықпалшарасы
кредитная сделка - кредит мəмілесі
кредитная система - кредит жүйесі
кредитная субсидия - кредит жəрдемқаражаты 
кредитная экспансия - кредит экспансиясы 
кредитно-банковское учреждение - кредит-банк 

(кредит-банк) мекемесі 
кредитное агентство - кредит агенттігі
кредитное бюро - кредит бюросы
кредитное вложение в экономику - экономикаға кредит 
жұмсау

кредитное досье - кредит құжаттамасы 
кредитное письмо - кредит хаты, кредиттік хат
кредитное планирование - кредитті жоспарлау
кредитное поручительство - кредиттік кепілгерлік
кредитное предложение - кредиттік ұсыныс
кредитное разрешение - кредитке рұқсат 
кредитное расследование - кредиттік тергеу
кредитное регулирование - кредиттік реттеу
кредитное соглашение - кредиттік келісім
кредитное страхование - кредитті сақтандыру
кредитное товарищество - кредит серіктестігі
кредитное учреждение - кредит мекемесі
кредитное финансирование - кредиттік қаржыландыру
кредитно-финансовое учреждение - кредит-қаржы 
мекемесі

кредитно-финансовые институты - кредит-қаржы 
институттары

кредитные билеты - кредит билеттері 
кредитные обязательства - кредиттік міндеттемелер 
кредитные ограничения - кредиттік шектеу
кредитные операции - кредит операциялары
кредитные отношения - кредит (несие) қатынастары
кредитные полномочия - кредиттік өкілеттіктер
кредитные проценты - кредит пайызы
кредитные ресурсы - кредит ресурстары, кредит 
қорлары

кредитные санкции - кредиттік санкция, кредиттік 
ықпалшара

кредитные системы - кредит жүйелері
кредитные стандарты - кредиттік стандарттар 
кредитные товарищества - кредит серіктестіктері
кредитные транши - кредит транштары, кредит 
үлестері

кредитные убытки - кредиттік залал
кредитные услуги - кредит қызметтерін көрсету, 
көрсетілетін кредит қызметтері

кредитные учреждения - кредит мекемелері, несие 
мекемелері

кредитные фонды - кредит қорлары
кредитные ценные бумаги - кредитке берілетін бағалы 
қағаздар

кредитный банк - кредит банкі
кредитный бизнес - кредит бизнесі
кредитный ваучер - кредиттік ваучер (кепілхат)
кредитный вексель - кредиттік вексель
кредитный договор - кредит шарты
кредитный документ - кредит құжаты
кредитный инспектор - кредит инспекторы
кредитный институт - кредит институты
кредитный инструмент - кредиттік құрал
кредитный капитал - кредит капиталы
кредитный клиринг - кредиттік клиринг
кредитный комитет - кредит комитеті
кредитный контроль - кредиттік бақылау, кредит 
бақылауы 

кредитный кризис - кредит дағдарысы
кредитный лимит - кредит лимиті
кредитный обмен - кредиттік айырбас
кредитный перевод - кредиттік аударым 
кредитный план - кредит жоспары
кредитный полис - кредит полисі
кредитный портфель - кредит қоржыны
кредитный рейтинг - кредиттік рейтинг, кредит 
рейтингі 

кредитный риск - кредиттік тəуекел
кредитный счет - кредит шоты
кредитный учет - кредиттік есеп
кредитование - кредит беру, несиелендіру
кредитование денежное - ақшалай несиелендіру
кредитование долгосрочное - ұзақ мерзімді 
несиелендіру

кредитование импорта - импортты несиелендіру
кредитование индивидуального строительства - жеке 
құрылысты несиелендіру

кредитование ипотечное - ипотекалық несиелендіру
кредитование капитального ремонта - күрделі 
жөндеуді несиелендіру

кредитование ломбардное - ломбардтық кредит беру
кредитование межбанковское - банк аралық 
несиелендіру

кредитование под залог дома - үй кепілімен 
несиелендіру (кредит беру)

кредитование под залог жилого дома - тұрғын үй 
кепілімен несиелендіру
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кредитование под залог недвижимости - 
жылжымайтын мүлікті кепілімен кредит беру

кредитование потребителей - тұтынушыларды 
несиелендіру

кредитование проекта - жобаны несиелендіру
кредитование среднесрочное - орташа мерзімді кредит 
беру 

кредитование счета - шотты несиелендіру
кредитование физических лиц - жеке тұлғаларды 
несиелендіру 

кредитование целевое - мақсатты несиелендіру
кредитование ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
несиелендіру

кредитование чистое - таза несиелендіру
кредитование экспорта - экспортты несиелендіру
кредитовая колонка - кредит бағанасы
кредитовая проводка - кредит жазбасы, кредит  
өткізбесі

кредитовая сторона - кредит жағы
кредитовое авизо - кредиттік авизо
кредитовое или дебетовое сальдо - кредит немесе дебет 
қалдығы

кредитовое сальдо - кредиттік сальдо
кредитовый баланс - кредит теңгерімі
кредитовый остаток - кредит қалдығы
кредитовый перевод - кредит аударымы 
кредитор - несиегер, кредитор, кредит беруші 
кредитор по ипотеке - ипотека бойынша несиегер
кредитор по ипотечному кредиту - ипотекалық кредит 
бойынша несиегер

кредитор по отсроченному обязательству - мерзімі 
ұзартылған (мəулеттік) міндеттеме бойынша несиегер

кредитор по постановлению суда - сот қаулысы 
бойынша танылған несиегер

кредитор по торговым сделкам - сауда мəмілесі 
бойынша несиегер

кредитор преференциальный - пұрсаттылықты 
несиегер

кредитор привилегированный - артықшылықты 
несиегер

кредиторская задолженность - несиегерлік берешек, 
кредиторлық берешек (алашақ)

кредитоспособность - кредитке қабілеттілік, кредитті 
өтеу қабілеті

кредитоспособный - кредитті өтеуге қабілетті
кредитуемый счет - кредиттелетін шот
кредо - ұстаным, дүниетаным негізі
крест на крест - айқастыра 
крестообразная перевязка - айқастырып байлау, 
айқастырып таңу

кривая дохода - табыс ауытқымасы 
кривая доходности - табыстылық ауытқымасы
кривая предложения - ұсыныс ауытқымасы, ұсыныс 
қисығы

кривая продаж - сату қисығы 
кривая спроса - сұраныс ауытқымасы, сұраныс қисығы 
кризис - дағдарыс
кризис банковский - банк дағдарысы

кризис банковской системы - банк жүйесінің 
дағдарысы 

кризис биржевой - биржа дағдарысы
кризис валютно-финансовый - валюталық-қаржылық 
дағдарыс 

кризис валютный - валюталық дағдарыс
кризис внешней задолженности - сыртқы берешек 
дағдарысы

кризис денежно-кредитный - ақша-кредит дағдарысы
кризис денежный - ақша дағдарысы
кризис долларовый - доллар дағдарысы
кризис задолженности - берешек дағдарысы
кризис инвестиционный - инвестициялық дағдарыс
кризис конъюнктурный - жағдаяттық дағдарыс
кризис кредитный - кредиттік дағдарыс
кризис ликвидности - өтемпаздық дағдарысы, өтімділік 
дағдарысы 

кризис международный - халықаралық дағдарыс
кризис мировой - дүниежүзілік дағдарыс
кризис мировой экономики - дүниежүзілік 
экономиканың дағдарысы

кризис перепроизводства - артық өндіру дағдарысы
кризис платежеспособности - төлем қабілетінің 
дағдарысы

кризис платежного баланса - төлем теңгерімінің 
дағдарысы 

кризис платежный - төлем дағдарысы
кризис правительственный - үкімет дағдарысы
кризис финансовый - қаржы дағдарысы
кризис экономический - экономикалық дағдарыс
кризисная ситуация - дағдарысты ахуал
криминал - криминал, қылмысты іс
криминалистика - криминалистика
криптографическая информация - криптографиялық 
ақпарат

криптография - криптография
криптоним - криптоним
критерий - критерий, өлшем, белгі 
критерий истины - ақиқаттың өлшемі
критерий ликвидности - өтімділік өлшемі
критерий надежности банка - банк сенімділігінің 
өлшемі

критерий независимости - тəуелсіздік өлшемі
критерий определения источников комплектования - 
толықтыру көздерін анықтау өлшемі 

критерий оптимальности - оңтайлы өлшем
критерий происхождения документа - құжаттың пайда 
болу өлшемі 

 критерий содержания документов - құжаттарды сақтау 
өлшемі 

критерий статистический - статистикалық өлшем
критерий экономический - экономикалық өлшем 
критерий экономической эффективности - 
экономикалық тиімділік өлшемі

критерий экспертизы ценности документов - 
құжаттардың құндылығын сараптау өлшемі

критика - сын 
критика документа - құжаттар сыны 
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критиканство - сынамшылдық 
кропотливость - ықтияттылық 
кроссинг - кроссинг
кроссирование - кростау
круг - топ; шеңбер
круг ведения ВПС - ДПО-ның жетекшілік шеңбері
круг полномочий - өкілеттік шеңбері
круги экономические - экономикалық топтар
круглосуточно - тəулік бойы
круговая порука - жаппай кепілдік, сыбайластық, жең 
ұшынан жалғасу

кругозор - ой-өріс
кругооборот активов - активтердің ауыспалы айналымы
кругооборот денег - ақшаның ауыспалы айналымы
кругооборот капитала - капиталдың ауыспалы 
айпалымы

кругооборот наличных денег - қолма-қол ақшаның 
ауыспалы айналымы

кругооборот средств - құрал-жабдықтың ауыспалы 
айналымы, қаражаттың ауыспалы айналымы

кружок - үйірме
крупногабаритная посылка - ірі қорамды сəлемдеме 

(сауқат)
крупногабаритная почта - ірі қорамды пошта 
крупномасштабная сделка - ірі ауқымды мəміле
крупный акционер - ірі акционер
крупный вкладчик - ірі салымшы
крупный выигрыш - ірі ұтыс
крупный депонент - ірі депонент
крупный держатель акций - акциялардың ірі 
ұстаушысы

крупный заказ - ірі тапсырыс
крупный финансист - ірі қаржыгер
крупный финансовый капитал - ірі қаржы капиталы
крупный финансовый центр - ірі қаржы орталығы
крытый вагон - жабық вагон
ксерокопировать - ксерокөбейту, ксерокөшіру 
ксерокопия - ксерокөшірме 
ксерокс - ксерокс
кувер - кувер
“куда” - “қайда”
куксы - кукстер 
кулиса - қалтарыстағы мəміле 
кулисье - кулисье
кульминация - шарықтау шегі 
культ - табыну, табынушылық 
культ личности - жеке адамға табыну 
культивирование - баулу, сіңіру 
культура - мəдениет 
культурный уровень - мəдени деңгей
кумир - пір
кумулятивная акция - шоғырланбалы акция
кумулятивное голосование - жиынтықты дауыс 
кумулятивные акции - шоғырланбалы акциялар
кумулятивные привилегированные акции - 
шоғырландырылмалы артықшылықты акциялар 

кумулятивные ценные бумаги - шоғырланбалы бағалы 
қағаздар

кумулятивный дивиденд - шоғырланбалы дивиденд
кумуляция - жиынтықтау, шоғырлану, шоғырланым
купля - сатып алу
купля-продажа - сатып алу-сату
купля-продажа акций - акциядарды сатып алу-сату
купля-продажа компаниями акций друг друга - 
компанияларды бір-бірінің акцияларын сатып алу-
сатуы

купля-продажа на бирже - биржадағы сатып алу-сату
купля-продажа с правом выкупа - өтеуін төлеп алу 
құқығымен сатып алу-сату

купля-продажа финансовых инструментов - қаржы 
құралдарын сатып алу-сату

купля-продажа финансовых инструментов по 
поручению клиента - клиенттің тапсыруы бойынша 
қаржы құралдарын сатып алу-сату

купля-продажа ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
сатып алу-сату 

купон - купон 
купон гарантированный - кепілдікті купон
купон по долговым ценным бумагам - борыштық 
бағалы қағаздар бойынша купон

купонная книжка - купон кітапшасы
купонная система - купон жүйесі
купонная ставка - купон мөлшерлемесі
купонная ставка процента - купондық пайыз 
мөлшерлемесі, пайыздың купондық мөлшерлемесі 

купонный доход - купондық табыс
купонный счет - купон шоты
купчая - иелік қағаз 
купюра - купюра (қағаз ақша, облигация)
купюра веса - салмақ купюрі
куратор - жетекші, қамқоршы 
курировать - бағыттау, жетекшілік ету
курирующий - жетекшілік етуші 
куритаж - куритаж, сияпат
курс - бағам, құн, нарық; бағыт; курс; медицинада: ем 
алу кезеңі

курс акции - акция бағамы
курс “аутрайт” - “аутрайт” бағам
курс биржевой - биржалық бағам
курс биржи (курс биржевой) - биржа бағамы 
курс “брутто” - “жалпы” бағам
курс валюты (валютный) - валюта бағамы, валюталық 
бағам

курс денег - ақша бағамы
курс доллара - доллардың бағамы
курс иностранной валюты - шетел валютасының 
бағамы

курс лимитный - лимиттік бағам
курс на день платежа - төлем төленетін күнгі бағам
курс на закрытие - жабылар қарсаңындағы бағам
курс на конец года - жыл аяғындағы бағам
курс на момент закрытия биржи - биржа жабылатын 
сəттегі бағам

курс на момент открытия биржи - биржаның ашылуы 
сəтіндегі бағам

курс на открытие - ашылар қарсаңындағы бағам
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курс на финансовом рынке - қаржы нарығындағы 
бағам

курс национальной валюты - ұлттық валюта бағамы
курс номинальный - атаулы бағам
курс облигации - облигация бағамы
курс обменный - айырбас бағамы
курс официальный - ресми бағам
курс плавающий - құбылмалы бағам
курс по жребию - жеребе бойынша анықталатын бағам
курс подготовительный - даярлық курсы 
курс покупателя - сатып алушы бағамы
курс покупки долгосрочных векселей - ұзақ мерзімді 
вексельдерді сатып алу бағамы

курс послебиржевой - биржадан кейінгі бағам
курс почтовых переводов - пошталық аударымдар 
бағамы 

курс предбиржевой - биржаның алдындағы бағам
курс, предлагаемый покупателем - сатып алушы 
ұсынатын бағам

курс, предлагаемый покупателем плюс (+) куртаж - 
сатып алушы ұсынатын бағам қосу (+) куртаж

курс, предлагаемый покупателем ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды сатып алушы ұсынатын бағам

курс, предлагаемый продавцом - сатушы ұсынатын 
бағам

курс, предлагаемый продавцом ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды сатушы ұсынатын бағам

курс предложения - ұсыныс бағамы
курс принудительный - мəжбүрлемелі бағам
курс рыночный - нарықтық бағам, нарықтық бағам
курс спроса - сұраныс бағамы
курс срочный - мерзімдік бағам
курс текущий - ағымдағы бағам
курс тенге - теңге бағамы, теңге нарқы
курс установленный - белгіленген бағам

курс фиксированный - тіркелген бағам, тиянақталған 
бағам

курс ценной бумаги - бағалы қағаз бағамы
курс черного рынка - қара базардың бағамы
курс экономический - экономикалық бағыт
курс эмиссионный - эмиссиялық бағам
курсив - курсив, көлбеу қаріп, жантайма қаріп
курсовая потеря - бағам ысырабы, бағамдық шығасы
курсовая прибыль - бағамдық пайда 
курсовая разница - бағам айырмасы, бағамдағы айырма
курсовая стоимость - бағамды құн
курсовой бюллетень - бағамдық бюллетень
курсовой доход - бағамдық табыс
курсовой индекс облигаций - облигациялардың 
бағамдық индексі

курсовой маклер - бағамдық маклер
курсовой перекос - бағамдағы қайшылық
курсовой риск активов - активтердің бағамдық тəуекелі 

(қатері)
курсовой убыток - бағамдық залал
куртаж - куртаж, сияпат, делдалақы
куртаж за посредничество - делдалдық үшін сияпат
курьез - ерсі оқиға
курьер - курьер, шабарман
курьерская почта - шабармандық пошта 
кустовое отделение почтовой связи - пошта 
байланысының атыраптық бөлімшесі

куш - ақша сомасы, қыруар ақша
кэп - кэп
кэпцион - кэпцион
кэш - кэш
кэш-дата - кэш-дата
кэш-флоу - кэш флоу
кэш-флоу брутто - жалпы кэш флоу 
кэш-флоу нетто - таза кэш флоу

Л 
LC (письма и почтовые карточки) - LC (хаттар мен 
пошта карточкалар)

лабиринт - лабиринт, шытырман
лаборатория - лаборатория 
лаборатория реставрации документов - құжаттарды 
қалпына келтіретін лаборатория 

лаванда - аралық позитив 
лавина - көшкін
лаг - лаг, кешеуіл, кешеуілдеу, кешігу, кешіктіру
лад - жарастық, үйлесім
лаж - лаж
лаж на золото - алтынға үстеме 
лаж на инвалюту - шетелдік валютаға үстеме 
лаж на серебро - күміске үстеме 
лазейка - ілік, саңылау
лазейка в налоговом законодательстве - салық 
заңнамасындағы ілік

лазейка для обхода закона - заңды орағытып өтуге ілік
лазейка законодательная - заң шығарудағы ілік

лазейка налоговая - салық ілігі
лайфо банковский - банк лайфосы
лакуна - лакуна 
ламинатор - ламинатор 
ламинирование - ламинаттау
ламинирование документов - құжаттарды үлдірлеу 
лампсум - лампсум
лауреат - лауреат 
левераж операционный - операциялық левераж
левераж финансовый - қаржы леверажы
леверажный лизинг - левераждық лизинг
левередж - левередж
левередж операционный - операциялық левередж 
леверидж - леверидж
леверидж капитальный - күрделі қаржы левериджі
леверидж негативный - келеңсіз леверидж
леверидж операционный - операциялық леверидж
леверидж положительный - жағымды леверидж, оңды 
леверидж
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леверидж финансовый - қаржы левериджі
легализация - заңдастыру; жариялылық сипат беру, 
жария ету

легализация банка - банкті жария ету, банкті 
заңдастыру 

легализация денежных средств - ақшалай қаражатты 
жария ету, ақшалай қаражатты заңдастыру

легализация денежных средств или иного имущества, 
приобретенных незаконным путем - заңсыз жолмен 
алынған ақшалай қаражатты немесе өзгедей мүлікті 
заңдастыру 

легализация документов - құжаттарды заңдастыру, 
құжаттарды жарыққа шығару, жария ету

легализация имущества - мүлікті жария ету, мүлікті 
заңдастыру

легализация криминальных доходов - қылмыстық 
жолмен табылған табысқа жариялылық сипат беру, 
қылмыстық жолмен табылған табысты заңдастыру

легализация незаконно полученных доходов - заңсыз 
алынған кірісті заңдастыру

легаль - жариял
легальные резервы - заңды сақтық қорлар 
легальный - ашық, жария баян 
легатарий - легатарий 
легенда - аңыз (тиындағы, мəнеттегі, медальдағы 
жазу)

легенда археографическая - археографиялық баян 
легендарный - аңызға айналған
легислатура - легислатура 
легитимация - легитимация, заңды құқығын мойындау 
легитимная власть - заңды өкімет 
легитимный - заңды
легкая нажива - оңай баю
легко реализуемые - жеңіл өткізілетін 
легко реализуемые ценные бумаги - оңай өткізілетін 
бағалы қағаздар 

легковоспламеняющееся вещество - тез тұтанатын зат
легкореализуемое долговое обязательство - оңай іске 
асырылатын борыштық міндеттеме

легкореализуемые активы - оңай өткізілетін активтер
легкореализуемые облигации - оңай өткізілетін 
облигациялар

легкореализуемые ценные бумаги - оңай өткізілетін 
бағалы қағаздар

легкореализуемый - оңай өткізілетін 
лейтмотив - лейтмотив 
лекаж - лекаж
лекарство - дəрі-дəрмек 
лексика - лексика
лексикография - лексикография
лектор - лектор, лекция оқушы, дəріскер
лекторий - лекторий 
лекция - лекция, дəріс 
лента - таспа
лента магнитная - магнитті таспа 
лента транспортера - транспортер таспасы
ленточный транспортер - таспалы транспортер
лестница - баспалдақ, саты 

лестница служебная - қызмет сатысы
летописец - жылнамашы 
летопись - жылнама 
летучка - лездеме (ұшқыр жиналыс)
лечебница - емдеу мекемесі
лжепредпринимательство - жалған кəсіпкерлік
лжесвидетель - жалған куə
либерализация процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлемені ырықтандыру

либерализация рынка - нарықты ырықтандыру
либерализация финансовая - қаржылық ырықтандыру
либерализация цен - бағаны ырықтандыру
либерализация экономики - экономиканы 
ырықтандыру

либерализм - либерализм, ымырашылдық
либеральный руководитель - ықтиярлы басшы, 
ырықты басшы

либид - либид
лига - лига
лигатура - лигатура
лидер - көшбасшы, жетекші
лидер организации - ұйым жетекшісі
лидер по ценам - баға бойынша жетекші
лидер ценовой - баға жетекшісі, жетекші баға, бағадағы 
жетекші

лидерство в ценах - бағадағы жетекшілік 
лидерство ценевое - бағадағы жетекшілік
лидирующее - жетекшілік етуші, көш бастаушы
лидирующее положение на рынке - нарықтағы 
жетекшілік жағдай

лизинг - лизинг 
лизинг банковский - банк лизингі
лизинг движимого имущества - жылжымалы мүлік 
лизингі 

лизинг земли - жер лизингі
лизинг кредитный - несиелік лизинг
лизинг финансовый - қаржы лизингі 
лизинговая компания - лизингілік компания
лизинговая программа - лизингілік бағдарлама
лизинговое обязательство - лизингілік міндеттеме
лизинговое финансирование - лизингілік 
қаржыландыру

лизинговый брокер - лизингілік брокер
лизинговый платеж - лизингілік төлем
ликвидант - ликвидант 
ликвидат - ликвидат 
ликвидатор - таратушы, жойымпаз 
ликвидатор имущества несостоятельного должника - 
дəрменсіз борышкердің мүлкін жоюшы

ликвидатор назначенный судом - сот тағайындаған 
таратушы 

ликвидатор обанкротившегося банка - банкротқа 
ұшыраған банкті таратушы

ликвидатор официальный - ресми таратушы
ликвидатор промежуточный - аралық таратушы
ликвидационная комиссия - тарату комиссиясы 
ликвидационная премия - тарату сыйлықақысы
ликвидационная собственность - таратылма меншік
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ликвидационная стоимость - жою құны, тарату құны
ликвидационная стоимость активов - активтердің 
таратылу құны 

ликвидационная стоимость основных средств - негізгі 
құрал-жабдықтың жойылу құны

ликвидационная стоимость основных фондов - негізгі 
қорлардың жойылу құны

ликвидационные дни - тарату күндері
ликвидационные поступления - тарату түсімі, жою 
түсімі

ликвидационный баланс - тарату теңгерімі
ликвидационный дивиденд - тарату дивиденді
ликвидационный остаток - тарату қалдығы
ликвидационный срок - тарату мерзімі, жою мерзімі
ликвидация - тарату, жою
ликвидация акционерного общества - акционерлік 
қоғамды тарату

ликвидация вынужденная - мəжбүрлемелі тарату
ликвидация дефицита бюджета - бюджет тапшылығын 
жою

ликвидация добровольная - ерікті түрде тарату
ликвидация долга - борышты жою
ликвидация задолженности по зарплате - жалақы 
жөніндегі берешекті жою

ликвидация запасов - босалқы қорларды жою
ликвидация имущества - мүлікті жою, мүлікті тарату 
ликвидация компании - компанияны тарату
ликвидация консорциума - консорциумды тарату 

(жою)
ликвидация контракта - келісімшартты жою
ликвидация лицензии - лицензияны жою
ликвидация основных средств - негізгі құрал-
жабдықты жою 

ликвидация основных фондов - негізгі қорларды     
жою

ликвидация по постановлению суда - сот қаулысы 
бойынша тарату 

ликвидация предприятия - кəсіпорынды тарату 
ликвидация сделки - мəмілені жою
ликвидация убытков - залалды жою
ликвидация фоңда - қорды жою
ликвидация ценностей - құндылықты жою
ликвидация юридического лица - заңды тұлғаны 
тарату

ликвидация-продажа - тарату-сату 
ликвидирование - тарату, жою 
ликвидирование долга - борышты жою
ликвидирование задолженности - берешекті жою
ликвидирование счета - шотты жою
ликвидировать - жою, тарату
ликвидировать долг - борышты жою
ликвидировать консорциум - консорциумды тарату
ликвидировать контракт - келісімшартты жою
ликвидировать просрочку платежей - төлем мерзімінің 
өтіп кетуін жою

ликвидировать своп - свопты (айырбасты) жою
ликвидировать фьючерсный контракт - фьючерстік 
келісімшартты жою

ликвидировать ценные бумаги - бағалы қағаздарды жою
ликвидная диверсификация - өтімділікті 
əртараптандыру 

ликвидная задолженность - өтімді берешек
ликвидная ловушка - өтімді тұзақ 
ликвидное имущество - өтімді мүлік 
ликвидность - өтімділік; өтемпаздық, төлемпаздық 
ликвидность активов - активтердің өтімділігі
ликвидность акций - акциялардың өтімділігі
ликвидность баланса - теңгерімнің өтімділігі
ликвидность баланса банка - банк теңгерімінің 
өтімділігі

ликвидность банка (банковская) - банк өтемпаздығы
ликвидность валютная - валютаның өтімділігі
ликвидность векселей - вексельдердің өтімділігі
ликвидность денежная - ақшалай өтімділік
ликвидность кредита - несиенің өтімділігі
ликвидность кредитных учреждений - кредит 
мекемелерінің өтемпаздығы

ликвидность международная - халықаралық 
өтемпаздық, халықаралық төлемпаздық

ликвидность на бирже - биржадағы өтімділік
ликвидность облигаций - облигациялардың өтімділігі
ликвидность ограниченная - шектеулі өтімділік
ликвидность официальная - ресми өтімділік
ликвидность рынка - нарықтың өтемпаздығы
ликвидность рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығының өтемпаздығы

ликвидность текущая - ағымдағы өтімділік
ликвидность товара - тауардың өтімділігі
ликвидность ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
өтімділігі

ликвидные активы - өтімді активтер
ликвидные инвестиции - өтімді инвестиция
ликвидные обязательства - өтімді міндеттемелер
ликвидные сбережения - өтімді жинақ ақша
ликвидные средства - өтімді қаражат
ликвидные средства банков - банктердің өтімді 
қаражаты

ликвидные средства государства - мемлекеттің өтімді 
қаражаты

ликвидные товары - өтімді тауарлар
ликвидные ценности - өтімді құндылық
ликвидные ценные бумаги - өтімді бағалы қағаздар
ликвидный залог - өтімді кепілзат
ликвидный капитал - өтімді капитал
ликвидный резерв - өтімді сақтық қор
ликвидный рынок - өтемпаз нарық 
ликвидный фонд - өтемпаз қор, өтімді қор
ликвиды - өтімді ақша, нақты ақша, өтімді заттар 
ликвиды валютные - валюталық өтімді заттар
ликвиды международные - халықаралық өтімді заттар
лимит - лимит, шектелім, шекті мөлшер, өлшемдеме
лимит банковского займа - банк қарызының лимиті
лимит брокерский - делдалдық лимит
лимит бюджетных обязательств - бюджеттік 
міндеттемелер лимиті, бюджеттік міндеттемелер 
шектелімі
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лимит валютный - валюталық лимит
лимит выдачи кредита - кредит беру лимиті
лимит задолженности - берешек лимиті
лимит инвестиций - инвестициялар лимиті 
лимит инвестиционный - инвестициялық лимит
лимит кассовой наличности - кассадағы ақшаның 
лимиті

лимит кассовых остатков - кассалық қалдық лимиті
лимит кассы - касса лимиті
лимит колебаний цен - бағаның ауытқу лимиті
лимит колебания - ауытқу лимиті 
лимит контрактов - келісімшарт лимиті
лимит кредита - несие лимиті
лимит кредитования - несиелендіру лимиті
лимит остатка кассы - касса қалдығының лимиті
лимит ответственности - жауапкершілік лимиті
лимит ответственности страховщика - сақтандырушы 
жауапкершілігінің лимиті 

лимит платежа - төлем лимиті
лимит позиции - жайғасым лимиті 
лимит правительственного долга - үкімет борышының 
лимиті

лимит предоставления государственных гарантий - 
мемлекеттік кепілдіктер беру лимиті

лимит расходов - шығыс лимиті
лимит расходования денег - ақшаны жұмсау лимиті
лимит расходования денег на командировки - 
іссапарға ақша жұмсау лимиті

лимит собственного удержания - меншікті ұстау лимиті 
лимит страхования - сақтандыру лимиті 
лимит страхового возмещения - сақтандыру өтемінің 
лимиті

лимит финансирования - қаржыландыру лимиті
лимит финансирования капитальных вложений - 
күрделі жұмсалымды қаржыландыру лимиті

лимит цен (ценовой) - баға лимиті
лимит чековой книжки - чек кітапшаларының лимиті
лимитация - лимитация, лимиттеу, шектеу
лимитед (ЛТД, LTD) - лимитед, жауапкершілігі 
шектеулі

лимитирование - лимиттеу, шектеу 
лимитирование колебаний ставок процента - пайыз 
мөлшерлемесінің ауытқуын шектеу 

лимитирование кредита - несиені лимиттеу, несиені 
шектеу 

лимитирование расходов - шығысты лимиттеу
лимитирование финансовых средств для инвестиций 

- инвестиция үшін қаржы қаражатын лимиттеу 
лимитированная цена - лимиттелген баға
лимитированная чековая книжка - лимиттелген чек 
кітапшасы

лимитированное - лимиттелген
лимитированный депозитарий - лимиттелген 
депозитарий

лимитированный чек - лимиттелген чек 
лимитирующее ценообразование - лимиттеуші баға 
белгіленімі

лимитная карта - лимит картасы

лимитная цена - лимиттік баға
лимитное извещение - лимиттік хабарлама
лимитное разрешение - лимиттік рұқсат
лимитно-заборная карта - лимиттік-жинақтама картасы 
лимитный курс - лимиттік бағам
лимитный ордер - лимиттік ордер 
лимитный приказ - лимиттік бұйрық
лимитный стоп-приказ - лимиттік тоқтатым-бұйрық
лимитный чек - лимиттік чек
лингот - лингот 
“линдз энд легз” - “линдз энд легз” 
линейная система управления - басқарудың желілік 
жүйесі, желілік басқару жүйесі

“линейное” перфорирование - “желілік” 
перфорациялау

линейно-функциональная система управления - 
басқарудың желілік-бернелік жүйесі, басқарудың 
желілік-атқарымдық жүйесі, желілік-атқарымдық 
басқару жүйесі

линейно-функциональная форма управления - 
басқарудың желілік-атқарымдық нысаны, желілік-
атқарымдық басқару нысаны

линейный тренд - желілік тренд, желілік үрдіс 
линии кредитные - несиелік желілер
линия - сызық; желі, бағыт, сара жол
линия брокерская - делдалдық желі
линия бюджетных ограничений - бюджеттік шектеу 
желісі

линия воздушная - əуе жолы
линия генеральная - басты бағыт
линия грузопочтовых и пассажирских перевозок - 
пошта жүгі жəне жолаушы тасымалының желісі

линия демаркационная - межелеу сызығы
линия железнодорожная - теміржол бойы
линия кредита (кредитная) - кредит желісі
линия поточная - тасқынды желі
линия связи - байланыс желісі 
линия ценовая - баға желісі
линкидж - линкидж 
линкидж брокера - делдал линкиджі
линовка - сызықтау
липкая лента - жабысқақ таспа
липкая лента для заклеивания - желімдейтін жабысқақ 
таспа

лист - парақ, қағаз, бет
лист авторский - авторлық табақ
лист архивного фонда - мұрағаттық қор парағы
лист больничный - ауруды куəландыру қағазы
лист бумаги - бір парақ қағаз
лист закладной - кепілхат парағы
лист исполнительный - атқару парағы, орындау парағы
лист калькуляционный - калькуляциялық парақ
лист контрактный - келісімшарт парағы
лист контрольный - бақылау парағы
лист котировальный - баға белгілеу парағы
лист кредитной информации - кредиттік ақпарат 
парағы

лист купонов (купонный) - купондар парағы
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лист машинописный - машинкалық жазу парағы
лист монтажный - жинақтама парақ
лист обходной - кету қағазы
лист опросный - сауалдама парақ
лист партии - топтама парағы
лист печатный - баспа табақ
лист подписной - қол қою парағы
лист похвальный - мақтау қағаз
лист проверочный - тексеру парағы
лист путевой - жол парағы
лист расчетный - есеп айырысу парағы
лист регистрационный - тіркеу парағы
лист согласования - келісу парағы
лист суммирования - жиынтықтау парағы, қосындылау 
парағы

лист титульный - титул парақ 
лист упаковочной бумаги - орау қағазының парағы
лист условно-издательский - шартты баспа табақ
лист условно-печатный - шартты баспа табақ
лист учета - есеп парағы
лист учетно-издательский - есепті баспа табақ
листинг - листинг
листовка - үндеухат, үндеу парақшалары
листок - парақша
листок контрольный - бақылау парақшасы
листок нетрудоспособности - еңбекке жарамсыздық 
парақшасы

листок прибытия - келу парақшасы
листок рекламный - жарнамалық парақша
листок-расшифровка - мұқамдарға топтастыру 
парақшасы, мұқамын ажырату парақшасы

литер - бедербелгі
литерная информация - бедербелгілік ақпарат 
литерные ценные бумаги - литерлі бағалы қағаздар
литерный - арнайы, шұғыл
литография - литография
лифо - лифо
лифт - лифт (бағалы қағаздар бағасының өрлеуі)
лихва - лихва 
лихоимство - сұғанақтық
лихорадка - дүрлікпе
лихорадка золотая - алтын безгек, алтын дүрлікпесі
лихорадка рыночная - нарық дүрлікпесі
лихорадка спекулятивная - алып-сатарлық дүрлікпе 
лихорадочный - дүрлікпелі, ұстамалы
лицевая сторона - бет жағы, оң жақ беті 
лицевая сторона отправления - жөнелтімнің беткі 
жағы

лицевой счет - дербес шот, тұлғалық шот
лицевой счет депо - дербес депо шот
лицевые счета в банках - банктердегі дербес шоттар
лицевые счета в кредитных учреждениях - несие 
мекемелеріндегі дербес шоттар

лицей - лицей
лицензиар - лицензиар, лицензия иесі, лицензия сатушы
лицензиар процесса - үдеріс лицензиары 
лицензиат - лицензиат, лицензия алушы
лицензионная система - лицензиялық жүйе 

лицензионное вознаграждение - лицензиялық сыйақы
лицензионное соглашение - лицензиялық келісім
лицензионные агенты - лицензиялық агенттер
лицензионные брокеры - лицензиялық делдалдар
лицензионные ограничения - лицензиялық шектеулер
лицензионные пошлины - лицензиялық баж
лицензионный договор - лицензиялық шарт
лицензионный налог - лицензиялық салық
лицензионный паспорт - лицензиялық паспорт, 
лицензиялық төлқұжат

лицензионный платеж - лицензиялық төлем
лицензионный сбор - лицензиялық алым
лицензирование - лицензиялау, рұқсат беру
лицензирование аудиторской деятельности - 
аудиторлық қызметті лицензиялау

лицензирование бирж - биржаларды лицензиялау
лицензирование деятельности банка - банк қызметін 
лицензиялау

лицензирование регистраторской деятельности - 
тіркеушілік қызметті лицензиялау

лицензирование страховой деятельности - сақтандыру 
қызметін лицензиялау

лицензирование страховых операций - сақтандыру 
операцияларын лицензиялау

лицензирование технологической информации - 
технологиялық ақпаратты лицензиялау 

лицензирование товарных бирж - тауар биржаларын 
лицензиялау

лицензированное депозитное учреждение - 
лицензияланған депозиттік мекеме

лицензированный кредитор - лицензияланған несиегер
лицензия - лицензия, рұқсат қағаз 
лицензия аудитора - аудитор лицензиясы
лицензия банковская - банк лицензиясы
лицензия валютная - валюталық лицензия
лицензия договорная - шарттық лицензия
лицензия коммерческого банка - коммерциялық банк 
лицензиясы

лицензия на использование - пайдалану лицензиясы
лицензия на товарный знак - тауар белгісі лицензиясы
лицензия ограниченная - шектеулі лицензия
лицензия ограниченного пользования - шектеуі 
пайдалану лицензиясы

лицент - лицент 
лицо - адам, тұлға; бет 
лицо ассоциированное - қауымдастырылған тұлға 
лицо аффилированное - қосылма тұлға, үлестес тұлға
лицо без гражданства - азаматтығы жоқ тұлға
лицо, в пользу которого заключен договор 
страхования - пайдасына сақтандыру шарты жасалған 
тұлға

лицо, в пользу которого сделана передаточная 
надпись - пайдасына табыстау жазбасы жазылған 
тұлға

лицо, в чьих интересах осуществляется 
доверительная собственность - мүддесіне 
сенімгерлік меншік жүзеге асырылатын тұлға

лицо действующее - əрекет етуші тұлға
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лицо, действующее от имени и в интересах другого 
лица - басқа тұлғаның атынан жəне мүдделері үшін 
əрекет ететін тұлға

лицо, делающее предложение - ұсыныс жасаушы тұлға
лицо доверенное - сенім жүктелген тұлға, сенімді өкіл, 
сенім білдірілген тұлға

лицо должностное - лауазымды адам, тұлға
лицо заинтересованное - мүдделі тұлға
лицо, закладывающее недвижимость - жылжымайтын 
мүлікті кепілге салушы тұлға

лицо зарегистрированное в качестве владельца 
ценных бумаг - бағалы қағаздардың иесі ретінде 
тіркелген тұлға 

лицо застрахованное - сақтандырылған тұлға
лицо, имеющее право наложить арест на имущество - 
мүлікке тыйым салу құқығы бар тұлға

лицо, имеющее право подписи - қол қою құқығы бар 
тұлға

лицо, имущество которого удержано за долги - мүлкі 
борыш үшін ұсталған тұлға

лицо иностранное - шетелдік тұлға
лицо казахстанское - қазақстандық тұлға
лицо контактное - байланыстағы тұлға
лицо контролирующее - бақылаушы тұлға 
лицо корпоративное - корпоративтік тұлға
лицо, наделенное правами - құқықтар берілген тұлға 
лицо, объявленное банкротом по суду - сот бойынша 
банкрот деп жарияланған тұлға

лицо, объявленное вне закона - заңнан тысқары деп 
жарияланған тұлға

лицо, обязанное погасить долг - борышты өтеуге 
міндетті тұлға

лицо, оказывающее финансовую помощь - қаржылай 
көмек көрсетуші тұлға

лицо ответственное - жауапты тұлға
лицо отвечающее за погашение ссуды - несиені өтеуге 
жауапты тұлға

лицо официальное - ресми тұлға
лицо, переводящее деньги - ақша аударушы тұлға
лицо, передающее право на акцию - акцияға құқықты 
табыстаушы тұлға

лицо, передающее право на недвижимость - 
жылжымайтын мүлікке арналған құқықты табыстаушы 
тұлға

лицо, передающее право удержания - ұстап қалу 
құқығын табыстаушы тұлға

лицо подотчетное - есеп беретін тұлға, есепті тұлға
лицо полномочное - өкілетті адам, өкілетті тұлға
лицо уполномоченное - уəкілетті тұлға
лицо физическое - жеке тұлға 
лицо частное - жекеше тұлға, жеке адам
лицо юридическое - заңды тұлға, заңи тұлға
лицовка - беттеу
лицовочная машина - парақтаушы машина
личная выручка - жекелей ақша түсімі
личная кредитная линия - жекебасылық кредит желісі
личная материальная заинтересованность - жеке 
бастың материалдық ынталылығы

личная переписка - жеке хат жазысу
личная подпись - өз қолы
личная собственность - өзіндік меншік
личное дело - дербес іс, жеке ісқағазы
личное денежное содержание - жеке бастың ақшалай 
қаражаты 

личное имущество - жекебасылық мүлік
личное обеспечение - жекебасылық қамтамасыз ету
личное поручительство - жекебасылық кепілгерлік
личное страхование - өзіндік сақтандыру, жекебасылық 
сақтандыру, жеке басты сақтандыру

личность - кісі; жеке адам, адам, тұлға
личные денежные средства - өзіндік ақшалай     
қаражат

личные налоги - жеке салықтар 
личные неимущественные блага человека - адамның 
жеке басының беймүліктік игіліктері

личные права - жеке бастың құқықтары
личные сбережения - жекебасылық жинақ ақша, өзіндік 
жинақ ақша

личный актив - жекебасылық актив
личный депозитный счет - жекебасылық депозиттік 
шот

личный долг - жекебасылық борыш
личный доход - жеке табыс, меншікті табыс, өзіндік 
табыс 

личный идентификационный номер - жеке 
сəйкестірме нөмір, жекебасылық сəйкестендірме нөмір

личный идентификационный номер владельца 
кредитной карточки - кредит карточкасы иесінің жеке 
сəйкестірме нөмірі

личный интерес - жеке бастың мүддесі
личный кредит - жекебасылық кредит
личный листок по учету кадров - кадрларды тіркеу 
жөніндегі жеке ісқағазы

личный поручитель должника - борышкердің жеке 
кепілгері 

личный состав - жеке құрам 
личный состав учреждения - мекеме қызметкерлерінің 
жеке құрамы

личный счет - жекебасылық шот, өзіндік шот
личный финансовый отчет - жеке қаржы есебі, 
жекелей қаржы есебі

личный чек - жекебасылық чек
лишать кредиторской гарантии - несиегерлік 
кепілдіктен айыру

лишать собственности - меншіктен айыру
лишение - айыру
лишение котировки - баға белгіленімін жою
лишение кредита - несиеден айыру
лишение наследства - мұрадан айыру
лишение права - құқығынан айыру
лишение права выкупа закладной - кепілсалымды 
өтеуін төлеп алу құқығынан айыру 

лишение права собственности на имущество - мүлікке 
деген меншік құқығынан айыру

лишение права собственности по суду - меншік 
құқығынан сот тəртібімен айыру
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лишение права ссылаться - сілтеме жасау құқығынан 
айыру 

лишение преимуществ - артықшылықтарынан айыру
лишение привилегий - пұрсаттылықтарынан айыру
лишение свободы - бас бостандығынан айыру
лишение собственности - меншіктен айыру
лишение юридической силы - заңи күшінен айыру
лишения - жоқшылық, мұқтаждық
лишнее отправление - артық жөнелтім
лобби - лобби, денеу, қысымшы топтар
лобби банковское - банк лоббиі
лобби деловых кругов - іскер топтардың лоббиі
лобби корпоративное - корпоративтік лобби
лоббизм - лоббизм
лоббирование - лоббилендіру, денеушілік,  
қысымшылық 

лоббирование государственных структур - 
мемлекеттік құрылымдардың лоббилеуі

лоббисты - лоббишілер
ловушка бедности - кедейлік тұзағы 
ловушка нищеты - қайыршылық тұзағы 
лог - лог 
логика - логика, қисын
логика вещей - іс қисыны
логическое устройство - логикалық құрылғы
логотип - логотип, ресми белгі 
логотип банка - банк логотипі
лодинг - лодинг
ложная монопсония - жалған монопсония 
ложная претензия - жалған кінəрат-талап
ложная финансовая информация - өтірік қаржы 
ақпараты

ложное предложение - өтірік ұсыныс
ложный - жалған
ложный долг - өтірік борыш 
ложный круг - жалған шеңбер
лозунг - ұран
лойер - лойер
локализация - оқшауландыру, оқшаулау
локализация - оқшаулап шектеу 
локализация аварий - апатты өршітпеу, апатты 
оқшаулау

локализация пожара - өртті өршітпеу, өртті оқшаулау
локальная валюта - жергілікті валюта
локальная сеть - жергілікті желі, төңіректік желі 
локальный - оқшаулап шектелген
локальный валютный кризис - жергілікті валюталық 
дағдарыс

локо - локо
локсодромия - локсодромия
локт-ин - локт-ин
ломбард - ломбард
ломбардная процентная ставка - ломбардтық 
пайыздық мөлшерлеме

ломбардная расписка - ломбардтық қолхат
ломбардная ссуда - ломбардтық несие
ломбардная ставка - ломбард мөлшерлемесі
ломбардный залог - ломбардтық кепілзат

ломбардный каталог - ломбард каталогі, ломбард 
тізбелігі

ломбардный кредит - ломбард кредиті, ломбардтық 
кредит

ломбардный кредитный аукцион - ломбардтық несие 
аукционы

ломбардный список - ломбардтық тізім
ломинирование документов - құжаттарды топтамалау
ломтик - тілім, үзім
лонг - лонг 
лонг-позиция - лонг-жайғасым, ұзақ мерзімді жайғасым 
лонг-срок - лонг-мерзім, ұзақ мерзім
лоно - лоно 
лоро - лоро 
лоро депо счет - лоро депо шот 
лоро счета - лоро шоттар
лоро-конто - лоро-конто 
лот - лот, топтама 
лот ценных бумаг - бағалы қағаздар топтамасы
лотерейная облигация - лотерея облигациясы
лотерейный билет - лотерея билеті
лотерейный приз - лотерея жүлдесі
лотерея - лотерея
лотерея благотворительная - қайырымдылық 
лотереясы

лотерея денежно-вещевая - ақшалай-заттай ұтыс 
лотереясы

лотерея-аллегри - аллегри-лотерея 
лоток - науа
лоуд - лоуд 
лохо - лохо
лощеная бумага - жылтырақ қағаз
лояльность - бейілділік, ықыластылық 
ЛТД (лимитед, с ограниченной ответственностю) - 
ЛТД (лимитед, жауапкершілігі шектеулі)

лукративный - пайда беретін
лунный календарь - ай күнтізбесі
лучшая норма - тəуір норма, таңдаулы норма
лучшая попытка - тəуір талпыныс 
лучшая цена покупателя - сатып алушының тəуір 
бағасы

лучшее предложение - тəуір ұсыныс
лучший рейтинг - тəуір бедел, тəуір рейтинг 
льгота - жеңілдік
льгота инвестиционная - инвестициялық жеңілдік
льгота финансовая - қаржы жеңілдігі
льготирование - жеңілдік беру
льготная акция - жеңілдікті акция
льготная подписка - жеңілдікпен жазылу, жеңілдікті 
жазылыс

льготная процентная ставка - жеңілдікті пайыздық 
мөлшерлеме

льготная ссуда - жеңілдікті несие
льготная услуга - жеңілдікті қызмет көрсету
льготная цена - жеңілдікті баға
льготник - жеңілдік иесі
льготное предложение - жеңілдікті ұсыныс
льготное финансирование - жеңілдікпен қаржыландыру
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льготные дни - жеңілдікті күндер
льготные условия - жеңілдікті шарттар
льготные условия платежа - жеңілдікті төлем  
шарттары

льготный - жеңілдікті
льготный договор - жеңілдікті шарт
льготный железнодорожный тариф - теміржолдағы 
жеңілдікті тариф

льготный заем - жеңілдікті қарыз
льготный кредит - жеңілдікті кредит 
льготный период - жеңілдікті кезең
льготный период для исполнения обязательств - 
міндеттемелерді орындау үшін жеңілдікті кезең

льготный период кредита - кредиттің жеңілдікті кезеңі
льготный период кредитования - несиелендірудің 
жеңілдікті кезеңі

льготный срок кредита - кредиттің жеңілдікті мерзімі
льготный срок финансирования - қаржыландырудың 
жеңілдікті мерзімі 

льготный тариф - жеңілдікті тариф
льготный транспортный тариф - жеңілдікті көлік 
тарифі

льготы адресные - атаулы жеңілдіктер

льготы гражданам - азаматтарға берілетін жеңілдіктер
льготы договорные - шарттық жеңілдіктер
льготы именные - атаулы жеңілдіктер, есімді 
жеңілдіктер, бəсіре жеңілдіктер

льготы кредитные - кредит жеңілдіктері
льготы налоговые - салық жеңілдіктері 
льготы отсрочки - мерзімді ұзарту жеңілдіктері, 
мəулеттік жеңілдіктер

льготы преференциальные - пұрсаттылықты 
жеңілдіктер

льготы при кредитовании - кредит беру кезіндегі 
жеңілдіктер

льготы социальные - əлеуметтік жеңілдіктер
льготы тарифные - тарифтік жеңілдіктер
льготы торговые - сауда жеңілдіктері
лэй офф - лэй офф
лэйер - лэйер 
лэй-эвей - лэй-эвей
любой ценой - қайткен күнде де
люди с ограниченными средствами - қаражаты 
шектеулі адамдар

люксметр - люксметр 
ляпсус - өрескел қате

М 
maіl order/telefhone order - заказ по почте или по 
телефону - поштамен немесе телефонмен берілетін 
тапсырыс (МО/ТО)

мавзолей - кесене
магазин беспошлинной торговли - бажсыз сауда  
дүкені

магазин денежный - ақша дүкені
“магазин обращения” - “айналыс дүкені” 
магазин фондовый - қор дүкені 
магазинная кредитная карточка - дүкеннің несие 
карточкасы

магистр - магистр
магистраль - магистраль
магистральные пути - магистральды жолдар, күре 
жолдар

магистрат - магистрат
магистратура - магистратура
магическая закладная - магиялық кепілхат 
магнат - алпауыт
магнат финансовый - қаржы алпауыты
магнаты капитала - капитал алпауыттары
магнитная карта - магнитті карта
магнитное считывание - магниттік санамалау
магнитофильм - магнитті фильм
магнитофон - магнитофон, үналғы
мажоризация - мажорлау
мажоритарный - мажоритарлық
майорат - майорат 
макет - үлгі
макет издания - басылым үлгісі
макет сборника - жинақ үлгісі

макет статистической таблицы - статистикалық кесте 
үлгісі

маклак - маклак 
маклер - маклер, делдал
маклер биржевой - биржалық маклер
маклер зарегистрированный - тіркелген маклер
маклер курсовой - бағам маклері
маклер на денежном рынке - ақша нарығындағы маклер
маклериат - маклериат 
маклерская записка - маклердің жазбасы
маклерская расчетная записка - маклердің есеп 
айырысу жазбасы

маклерская фирма - маклерлік фирма
маклер-специалист - маман-маклер
маклерство - маклерлік
макроэкономика - макроэкономика, үлкен экономика
макроэкономическая нестабильность - макроэкономи-
калық тұрақсыздық

макроэкономическая неустойчивость - макроэкономи-
ка лық тұрлаусыздық

макроэкономическая политика - макроэкономикалық 
саясат

макроэкономическая стабильность - макроэкономика-
лық тұрақтылық 

макроэкономические показатели - макроэкономикалық 
көрсеткіштер

макроэкономический анализ - макроэкономикалық 
талдау

макроэкономический анализ затрат и результатов 
- шы ғындар мен нəтижелерді макроэкономикалық 
талдау
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макроэкономическое регулирование - макроэкономи-
калық реттеу 

максимализация - максимализация, барынша көбейту
максимальная зарплата - ең жоғары мөлшердегі 
жалақы 

максимальная норма прибыли - пайданың барынша 
жоғары нормасы

максимальная официально установленная цена - 
ресми белгіленген барынша жоғары баға

максимальная прибыль - барынша жоғары пайда
максимальная процентная ставка - барынша жоғары 
пайыздық мөлшерлеме

максимальная стоимость - барынша жоғары құн
максимальная сумма кредита - несиенің ең жоғары 
сомасы 

максимальная сумма кредита на одного заемщика - 
кредиттің бір қарызгерге шаққандағы барынша жоғары 
сомасы

максимальная цена - барынша жоғары баға
максимально благоприятные условия - барынша 
қолайлы жағдайлар

максимально возможный убыток - барынша жоғары 
ықтимал залал

максимально допустимый размер убытков - залалдың 
барынша рауалы мөлшері

максимально изменчивый - барынша өзгергіш 
максимальное изменение цены - бағаның барынша 
өзгеруі

максимальное колебание курса - бағамның барынша 
жоғары ауытқуы

максимальные доли уставного капитала - жарғылық 
капиталдың барынша көп үлестері

максимальные процентные ставки по депозитам 
- депозиттер бойынша барынша көп пайыздық 
мөлшерлеме

максимальные процентные ставки по депозитным 
счетам - депозиттік шоттар бойынша барынша жоғары 
пайыздық мөлшерлеме

максимальный - мейлінше, барынша, ең жоғары 
максимальный залог - барынша көп мөлшердегі кепіл 
максимальный кредит - барынша көп кредит
максимальный налог - ең жоғары салық
максимальный предел суммы кредита - кредит 
сомасының барынша жоғары шегі

максимальный размер - ең жоғары мөлшер
максимальный размер кредита - кредиттің барынша 
жоғары мөлшері

максимальный срок кредитования - кредит берудің ең 
ұзақ мерзімі 

максимальный тариф - ең жоғары тариф
максимизация прибыли - пайданы барынша көбейту
максимум - максимум
макулатура - макулатура, тастанды облигация, арзанқол 
облигация, жарамсыз қағаз

маловер - үргедек
малограмотный - шала сауатты
малодушие - жасықтық, рухсыздық
малое предпринимательство - шағын кəсіпкерлік

малое предприятие - шағын кəсіпорын
малоимущие слои населения - халықтың ауқатсыз 
жіктері, халықтың тұрмысы төмен жіктері

малоимущий - ауқатсыз, кедей
малоликвидные ценные бумаги - өтімділігі аз бағалы 
қағаздар

малолитражный - шағын литражды
малообеспеченные граждане - табысы аз азаматтар, аз 
қамсыздандырылған азаматтар

малообеспеченные семьи - табысы аз отбасылар, аз 
қамсыздандырылған отбасылар

малообеспеченный - аз қамсыздандырылған 
малооплачиваемый - аз ақы төленетін 
малоотходная технология - қалдығы аз технология
малорентабельный - тиімділігі аз 
малосемейный - шағын отбасылық
малоформатный - шағын пішімді
малоценные печатные издания - төмен бағалы 
басылымдар

малоценный - құндылығы төмен 
малоэффективные средства - тиімділігі төмен құралдар
мандат - мандат 
мандат депутатский - депутаттық мандат
мандат дивидендный - дивидендтік мандат
мандат протеста - наразылық мандаты
маневр - маневр
маневренность - оңтайлылық
маневрирование - оңтайландыру
маневрирование ценами - бағамен реттеу, бағамен 
оңтайландыру, бағаны оңтайлы пайдалану

манера - мəнер
манипулирование биржевыми курсами - биржалық 
бағаммен айла-шарғы жасау

манипулирование курсами ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамымен айла-шарғы жасау

манипулирование рынком - нарықпен айла-шарғы 
жасау 

манипулировать валютой - валютамен айла-шарғы 
жасау

манипулировать счетами - шоттармен айла-шарғы 
жасау

манипуляция - айла-шарғы, қитұрқылық 
манипуляция с валютой - валютамен айла-шарғы жасау
манифест - манифест
манифестация - бұқаралық шеру
манко - манко 
манто - манто 
манто акционное - акциялық манто
манукаптор - манукаптор (жазбаша кепілгер)
манукапция - манукапция (жазбаша кепілгерлік)
манускрипт - манускрипт, көне қолжазба
маргиналии - маргиналиялар
маргинальная льгота - маргиналдық жеңілдік, шектеулі 
жеңілдік

маргинальная налоговая ставка - маргиналдық 
(шектеулі) салық мөлшерлемесі

маргинальная сделка - маргиналдық мəміле
маргинальный налог - маргиналдық салық 
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маржа - маржа, айырма
маржа банковская - банк маржасы
маржа биржевая - биржа маржасы
маржа вклада - салым маржасы 
маржа гарантии - кепілдік маржасы 
маржа гарантийная - кепілдікті маржа 
маржа демпинговая - демпингілік маржа
маржа депозитная - депозиттік маржа 
маржа долевая - үлестік маржа 
маржа кредитная - кредит маржасы 
маржа наличными - қолма-қол ақшалай маржа
маржа операционной прибыли - операциялық пайда 
маржасы

маржа по кредиту - кредит бойынша маржа
маржа поддержания - қолдау маржасы, қолдау шегі
маржа поддерживаемая - қолдаулы маржа
маржа преференциальная - пұрсаттылықты маржа
маржа прибыли - пайда маржасы, пайда шегі 
маржа процентная - пайыздық маржа 
маржа ссудная - несие маржасы
маржа учетной ставки - есептік мөлшерлеме маржасы 
маржа чистая - таза маржа
маржа чистой прибыли - таза пайда маржасы
маржинальная деятельность - маржиналдық қызмет
маржинальная налоговая норма - маржиналдық салық 
нормасы 

маржинальная налоговая ставка - маржиналдық салық 
мөлшерлемесі

маржинальная система калькуляции - 
калькуляцияның маржиналдық жүйесі

маржинальная ставка - маржиналдық мөлшерлеме
маржинальная ставка налога - салықтың 
маржиналдық мөлшерлемесі 

маржинальная эффективность - маржиналдық 
тиімділік

маржинальные ценные бумаги - маржиналдық бағалы 
қағаздар 

маржинальный анализ - маржиналдық талдау 
маржинальный доход - маржиналдық табыс, төменгі 
шекті табыс 

маржинальный заемщик - маржиналдық қарызгер
маржинальный кредитор - маржиналдық несиегер
маржинальный риск - маржиналдық тəуекел (қатер)
маржинальный счет - маржиналдық шот
марионеточный - қолжаулық
марка - марка, таңба
марка для почтовых посылок - пошта сəлемдемесіне 
арналған марка

марка почтовая - пошта таңбасы
марка фабричная - фабрика таңбасы 
маркер - таңбалауыш
маркетабельные ценные бумаги - маркетабельді 
бағалы қағаздар, өтімді бағалы қағаздар

маркетвелью - маркетвелью
маркетизация - маркетингілеу 
маркетизация госсектора - мемлекеттік секторды 
маркетингілеу

маркетинг - маркетинг, нарықтану

маркетинг банковский - банк маркетингі
маркетинг глобальный - ғаламдық маркетинг, 
жаһандық маркетинг

маркетинг инвестиционных проектов - 
инвестициялық жобалар маркетингі 

маркетинг онлайновый - онлайндық маркетинг 
маркетинг потребительских товаров - тұтыну 
тауарларының маркетингі

маркетинг социальный - əлеуметтік маркетинг
маркетинг стратегический - стратегиялық маркетинг
маркетинг финансовых услуг - қаржы қызметтерін 
көрсету маркетингі

маркетинг ценовой - баға маркетингі
маркетинговая ревизия - маркетингілік тексеріс
маркетинговая цель - маркетингілік мақсат
маркетинговое исследование - маркетингілік зерттеу
маркетинговые посредники - маркетинг делдалдары
маркетинговые расходы - маркетингілік шығыс
маркетинговый анализ - маркетингілік талдау 
маркетинговый комплекс - маркетингілік кешен
маркетинговый контроль - маркетингілік бақылау 
маркетинговый менеджмент - маркетингілік 
менеджмент

маркет-мейкер / маркет-мэйкер - маркет-мейкер / 
маркет-мэйкер

маркетолог - маркетинг танушы, маркетингіні 
зерттеуші, нарықтанушы

маркировальная машина - маркалаушы машина
маркированный конверт - маркаланған хатқалта, 
таңбаланған хатқалта

маркированный способ учета ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды есептеудің таңбаланған тəсілі 

маркировка - таңбалау, таңбалама
маркировка пачек с газетами - газеттердің бумаларын 
таңбалау

маркировка товара - тауарды таңбалау 
маркировщик - таңбалаушы 
маркофилия - маркофилия 
мародерство - тонаушылық
марочная лента - маркалы таспа, таңбалы таспа
марочный - маркалы, сапалы
марочный блок - маркалық блок
маршрут - маршрут, сапар желісі, бағыт
маршрут доставки - жеткізу маршруты, жеткізу 
бағыттамасы

маршрут почтальона - пошташының жүретін жолы
маршрут почтового вагона - пошта вагонының 
маршруты

маршрут эвакуации - көшіру бағыттамасы
маршрутная накладная - маршруттық жүкқұжат
маскировка - бүркемелеу, жасыру
масса - көлем, салмақ, жиын
масса денежная - ақша жиыны
масса дивиденда - дивиденд жиыны
масса монетарий - монетарий жиыны 
масса-брутто - жалпы салмақ
массив - алап; жиым, үйім
массив документов - құжаттар үйімі
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массив жилой - тұрғын үй алабы
массив информации - ақпарат жиымы
массовая идентификация - жаппай сəйкестендіру
массовая информация - бұқаралық ақпарат
массовая приватизация - жаппай жекешелендіру
массовая продажа акций с целью сбить их курс - 
акцияларды бағамын түсіру мақсатымен жаппай сату

массовая скупка акций с целью поднять их курс - 
акцияларды бағамын көтеру мақсатымен жаппай сатып 
алу

массовое изъятие вкладов из банка - банктен 
салымдарды жаппай алу

массовое изъятие вкладчиками депозитов из банка - 
салымшылардың банктен депозиттерді жаппай алуы

массовое изъятие депозитов из банка - банктен 
депозиттерді жаппай алу

мастер - шебер, іскер
мастер дорожный - жол шебері
мастер искусства - өнер шебері 
мастер связи - байланыс ісмері 
мастер часовой - сағат шебері
мастерская - шеберхана
мастерство - шеберлік, ісмерлік
масштаб - масштаб, ауқым
масштаб инфляции - инфляция ауқымы
масштаб мировой - дүниежүзілік ауқым
масштаб налога - салық ауқымы
масштаб налогообложения - салық салу ауқымы
масштаб нормальный - қалыпты ауқым
масштаб цен - баға ауқымы 
масштабность - ауқымдылық
материал - материал; мата
материал аналитический - талдау материалы
материал аудита - аудит материалы
материал денежный - ақшалай материал
материал для доклада - баяндама материалы
материал проверки - тексеру материалы
материал расследования - тергеу материалы
материал ревизии - тексеріс материалы
материал статистический - статистикалық материал
материал стратегический - стратегиялық материал
материал фотографический - фотосурет материалы
материализовать - заттандыру, іске асыру
материализовать идею - идеяға жан бітіру, идеяны іске 
асыру

материалы депозитарного учета - депозитарлық есеп 
материалдары 

материалы запасные - босалқы материалдар
материальная заинтересованность - материалдық 
мүдделілік

материальная обеспеченность - материалдық тұрғыдан 
қамтамасыз етілу

материальная обеспеченность кредитования - 
несиелeндірудің материалдық жағынан қамтамасыз 
етілуі

материальная ответственность - материалдық 
жауапкершілік 

материальная помощь - материалдық көмек

материальная ценность - материалдық құндылық
материальное имущество - материалдық мүлік
материальное обеспечение - материалдық қамтамасыз 
ету

материальное положение - материалдық жағдай
материальное поощрение - материалдық көтермелеу
материальное право - материалдық құқық
материальное стимулирование - материалдық 
ынталандыру

материально-ответственное лицо - материалдық-
жауапты тұлға 

материально-правовые отношения - материалдық-
құқықтық қатынастар

материально-техническая база - материалдық-
техникалық база

материально-технические средства - материалдық-
техникалық құралдар

материально-техническое обеспечение - материалдық-
техникалық қамтамасыз ету

материально-техническое снабжение - материалдық-
техникалық жабдықтау

материальные затраты - материалдық шығын
материальные средства - материалдық қаражат 
материальные ценности - материалдық құндылықтар 
материальный интерес - материалдық мүдде
материальный пропуск - материалдық рұқсатнама 
материальный стимул - материалдық стимул
материальный учет - материал есебі, материал есебін 
алу 

материальный ущерб - материалдық зиян 
материнская компания - негізгі компания, түптөркін 
компания

матрабаз - алып-сатар
матрица - қалыптама
матрица выпуска - шығарылым қалыптамасы
матрица вычислительная - есептеу қалыптамасы
матрица граммофонная - дыбыстық матрица 
матрица доходов - табыс қалыптамасы
матрица затрат - шығын қалыптамасы
матрица оценок - бағалау қалыптамасы
матрица почтовых марок - пошта маркаларының 
қалыптамасы

матричная структура управления - басқарудың 
қалыптамалық құрылымы 

мафия - сыбайластық
махинатор - алаяқ, жылпос, айла-шарғы жасаушы
махинация - алаяқтық, жылпостық, қулық-сұмдық, 
айла-шарғы 

махинация биржевая - биржалық айла-шарғы
махинация валютная - валюталық айла-шарғы
махинация закулисная - астыртын айла-шарғы
махинация с акциями - акциялармен жасалатын айла-
шарғы

махинация с векселями - вексельдермен жасалатын 
айла-шарғы

махинация со счетами - шоттармен жасалатын айла-
шарғы 

махинация финансовая - қаржылық айла-шарғы
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машина бумагорезательная - қағазкескіш машина 
машина бухгалтерская - бухгалтерлік машина
машина вычислительная - есептеуіш машина
машина для обеспылования мешков - қаптарды 
шаңнан тазартатын машина

машина для обработки данных - деректерді өңдеуге 
арналған машина

машина для проверки и сортировки депозитов - 
депозиттерді тексеру мен сұрыптау үшін жасалған 
машина

машина и оборудования - машина мен жабдық 
машина картонорезательная - қатырма кескіш   
машина

маши на, предназначенная для заполнения тран-
зитных писем - транзиттік хаттарды толтыруға 
арналған машина

машина с наклонной лентой для сортировки 
почтовых посылок - пошта сəлемдемелерін 
сұрыптайтын еңіс таспалы машина

машина счетная - есептеуіш машина
машинистка - машинкашы 
машинка пишущая - жазу машинкасы
машинно-ориентированная форма бухгалтерского 
учета - бухгалтерлік есептің машиналық-бағдарланған 
нысаны

машинно-счетная станция (МСС) - машина-есеп 
стансасы

машинно-счетное бюро (МСБ) - машина-есеп бюросы 
машинные носители информации - машиналық 
ақпарат тасымалдауыш 

машинный код - машиналық код
машинный платеж - машиналық төлем
машинограмма - машинограмма
машинопись - машинажазба
МБА (межбиблиотечный абонемент) - КАА (кітапхана 
аралық абонемент)

“МБА обратная пересылка в сумме …. тенге … 
тиынов оплачена” - “КАА қайта жіберуге … теңге … 
тиын төленді”

мебель - жиһаз
медаль - медаль
медаль юбилейная - мерекелік медаль
медиабайер / медиа-байер - медиабайер / медиа-байер, 
медиа-сатып алушы 

медиатор - медиатор, делдал 
медиация - медиация 
медикаменты - дəрі-дəрмек
медио - медио (айдың ортасы дегенді білдіретін 
термин) 

медицинские распределительные пункты - 
медициналық жайғастыру орындары

медицинское обслуживание - медициналық қызмет 
көрсету

медленная система инкассации чеков - чектерді 
инкассолаудың баяу жүйесі

медленное понижение цены - бағаның баяу төмендеуі
медленное приспособление цен - бағаның баяу 
бейімделуі 

медленное снижение курсов ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының баяу төмендеуі

медная монета - мыс мəнет, бақыр тиын
Межамериканский банк развития - Американ аралық 
даму банкі

межбанковская валютная биржа - банк аралық валюта 
биржасы 

межбанковская информация - банк аралық ақпарат
межбанковская пластиковая карточка - банк аралық 
пластикалық карточка 

межбанковская платежная система клиринговых 
палат - клирингілік палаталардың банк аралық төлем 
жүйесі

межбанковская процентная ставка - банк аралық 
пайыздық мөлшерлеме

межбанковская процентная ставка покупателя - 
сатып алушының банк аралық пайыздық мөлшерлемесі

межбанковская процентная ставка продавца - 
сатушының банк аралық пайыздық мөлшерлемесі

межбанковская система компьютерных 
коммуникаций - банк аралық компьютерлік 
коммуникациялар жүйесі, банк аралық компьютерлік 
қатысым жүйесі

межбанковская система переводов денег - банк аралық 
ақша аударымы жүйесі

межбанковская ссуда - банк аралық несие
межбанковская ставка процента - банк аралық пайыз 
мөлшерлемесі

межбанковские денежные расчеты - банк аралық ақша 
есебі, банк аралық ақшалай есеп айырысу

межбанковские платежные системы расчетных 
палат - есеп айырысу палатасының банк аралық төлем 
жүйелері (ЧИПС)

межбанковские расчеты - банк аралық есеп айырысу
межбанковские ссуды - банк аралық несие
межбанковский валютный курс - банк аралық валюта 
бағамы

межбанковский валютный рынок - банк аралық 
валюта нарығы

межбанковский депозит - банк аралық депозит 
межбанковский кредитный рынок - банк аралық 
кредиттік нарық

межбанковский перевод - банк аралық аударма
межбанковский перевод денежных средств - ақшалай 
қаражаттың банк аралық аудармасы

межбанковский переводный документ - банк аралық 
аударма құжат

межбанковский рынок - банк аралық нарық
межбанковский фонд - банк аралық қор
межбанковское компьютерное бюро - банк аралық 
компьютерлік бюро

межбанковское соглашение - банк аралық келісім
межбиржевой - биржа аралық
межбюджетные отношения - бюджет аралық қатынас
межведомственный - идара аралық
межведомственный акт - идара аралық акт
межгосударственная экономическая помощь - үкімет 
аралық экономикалық көмек
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межгосударственное регулирование инфляции - 
инфляцияны мемлекет аралық реттеу

межгосударственное соглашение - мемлекет аралық 
келісім 

межгосударственные финансово-промышленные 
группы - мемлекет аралық қаржы-өнеркəсіп топтары

межгосударственные фонды - мемлекет аралық қорлар
межгосударственный банк - мемлекет аралық банк
межгосударственный кредит - мемлекет аралық кредит 
межгосударственный расчет - мемлекет аралық есеп 
айырысу, мемлекет аралық есептесу

Межгосударственный экономический комитет - 
Мемлекет аралық экономикалық комитет

Межгосударственный экономический комитет 
экономического союза - Экономикалық одақтың 
мемлекет аралық экономикалық комитеті 

междепозитарные отношения - депозитарий аралық 
қатынастар 

междепозитарный счет депо - депозитарий аралық депо 
шот 

междоставочная разница - жеткізу аралық айырма 
между - арадағы, арасында, арасындағы
междугородная телефонная связь - қала аралық 
телефон байланысы

междугородный переговор - қала аралық сөйлесу
международная акция - халықаралық акция
Международная ассоциация воздушного транспорта 

(ИАТА) - Халықаралық əуе көлігі қауымдастығы 
(ИАТА)

Международная ассоциация развития - Халықаралық 
даму қауымдастығы

международная биржа - халықаралық биржа
международная валютная база - халықаралық 
валюталық база (алтын өндіруші елдер құрған)

международная валютная единица - халықаралық 
валюта бірлігі

международная валютная ликвидность - халықаралық 
валюта өтімділігі

международная валютная система - халықаралық 
валюта жүйесі

Международная валютно-кредитная организация - 
Халықаралық валюталық-кредит ұйымы

международная денежная единица - халықаралық ақша 
бірлігі

международная депозитная расписка - халықаралық 
депозиттік қолхат

международная коммерческая корреспонденция с 
ответом (МККО) - жауап қайтарылатын халықаралық 
коммерциялық хат-хабар 

международная коммерческая корреспонденция с 
ответом: ответ на местном уровне (местная МККО) 
- жергілікті деңгейдегі жауап (жергілікті халықаралық 
хат-хабар) деген жауап қайтарылған халықаралық 
коммерциялық хат-хабар

международная компьютерная сеть - халықаралық 
компьютер желісі

международная кредитно-финансовая деятельность - 
халықаралық кредит-қаржы қызметі

международная ликвидность - халықаралық өтімділік 
(өтемпаздық)

международная миграция капитала - капиталдың 
халықаралық миграциясы 

Международная морская организация (ММО) - 
Халықаралық теңіз ұйымы

международная облигация - халықаралық облигация
Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО) - Халықаралық азаматтық авиация ұйымы 
(ИКАО)

Международная организация по стандартизации 
(ИСО) - Халықаралық стандарттау жөніндегі ұйым 
(Исо)

Международная организация труда (МОТ) - 
Халықаралық еңбек ұйымы

Международная палата судоходства (МПС) - 
Халықаралық кеме қатынасы палатасы

Международная почтовая корпорация (МПК) - 
Халықаралық пошта корпорациясы

Международная почтовая палата - Халықаралық 
пошта палатасы

Международная почтовая связь - Халықаралық пошта 
байланысы

Международная почтовая служба - Халықаралық 
пошта қызметі

Международная программа развития коммуникаций 
(МПРК) - Коммуникацияларды дамытудың 
халықаралық бағдарламасы

международная сделка - халықаралық мəміле
международная система единиц (СИ) - халықаралық 
бірліктер жүйесі 

международная статистика цен - халықаралық баға 
статистикасы

международная счетная единица - халықаралық санақ 
өлшемі

международная телефонная связь - халықаралық 
телефон байланысы

международная торговая палата (МТП) - халықаралық 
сауда палатасы

международная торговая сделка - халықаралық сауда 
мəмілесі

международная ускоренная пошта (МУП) - 
халықаралық жеделдетілген пошта (ХЖП)

Международная федерация ассоциаций линейных 
пилотов (МФАЛП) - Желілік ұшқыштар 
қауымдастықтарының халықаралық федерациясы

Международная федерация периодической печати 
(МФПП) - Халықаралық мерзімді баспасөз 
федерациясы 

международная ценная бумага на предъявителя - 
ұсынушыға арналған халықаралық бағалы қағаз

международная экономическая безопасность - 
халықаралық экономикалық қауіпсіздік

международная экономическая интеграция - 
халықаралық экономикалық бірігу

Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) - Атом энергиясы жөніндегі халықаралық 
агенттік (МАГАТЭ)
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международное банковское дело - халықаралық банк ісі
международное бюро (МБ) - халықаралық бюро
международное бюро ВПС - ДПО халықаралық бюросы
международное бюро труда (МБТ) - халықаралық еңбек 
бюросы 

международное двойное налогообложение - 
халықаралық қосарланған салық салу, халықаралық 
қос салық салу

международное место почтового обмена (ММПО) - 
пошта айырбасының халықаралық орны

международное налоговое право - халықаралық салық 
құқығы

международное налогообложение - халықаралық салық 
салу

Международное объединение работников почт, 
телеграфа и телефона (МОРПТТ) - Пошта, телеграф 
жəне телефон қызметкерлерінің халықаралық 
бірлестігі

международное патентно-лицензионное соглашение - 
халықаралық патенттік-лицензиялық келісім

международное перечисление с наложенным 
платежом - үстеме төлемді халықаралық аудару

международное письмо - халықаралық хат 
международное почтовое отправление - халықаралық 
пошта жөнелтімі

международное право - халықаралық құқық
международное сообщество - халықаралық  
қоғамдастық

международное сотрудничество в области 
страхования и перестрахования - сақтандыру 
жəне қайта сақтандыру саласындағы халықаралық 
ынтымақтастық

международное сотрудничество в сфере валютных 
отношений - валюталық қатынастар аясындағы 
халықаралық ынтымақтастық

международное товарищество - халықаралық 
серіктестік

международное финансирование - халықаралық 
қаржыландыру

международное финансовое учреждение - халықаралық 
қаржы мекемесі

международное фоточитаемое перечисление с 
наложенным платежом - үстеме төлемді халықаралық 
фотооқылымды аудару

международное экономическое право - халықаралық 
экономикалық құқық

международное экономическое сотрудничество - 
халықаралық экономикалық ынтымақтастық

международные акции - халықаралық акциялар
международные банковские зоны - халықаралық банк 
аймақтары 

международные биржи - халықаралық биржалар
международные валютно-кредитные организации - 
халықаралық валюта-несие ұйымдары 

международные валютно-финансовые отношения - 
халықаралық валюта-қаржы қатынастары

международные валютные отношения - халықаралық 
валюталық қатынастар

международные валютные резервы - халықаралық 
валюталық сақтық қорлар

международные валютные ресурсы - халықаралық 
валюталық ресурстар

международные деньги - халықаралық ақша
международные договоры купли-продажи - 
халықаралық сатып алу-сату шарттары

международные долги - халықаралық борыштар
международные займы - халықаралық қарыз
международные заказные отправления - халықаралық 
тапсырысты жөнелтімдер

международные кредитно-финансовые отношения - 
халықаралық несие-қаржы қатынасы

международные кредитные отношения - халықаралық 
кредит қатынасы

международные кредитные союзы - халықаралық 
кредит одақтары

международные кредиты - халықаралық кредит (несие)
международные ликвидные средства - халықаралық 
өтімді қаражат

международные налоговые отношения - халықаралық 
салық қатынастары

международные налоговые соглашения - халықаралық 
салық келісімдері

международные нерегулярные перевозки - 
халықаралық тұрақсыз тасымал

международные нормы бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есептің халықаралық нормалары

международные обменные операции - халықаралық 
айырбас операциялары

международные обязательства - халықаралық 
міндеттемелер

международные ответные купоны - халықаралық 
жауап купондары

международные отправления “l.C.” (состоящие из 
письма и почтовых карточек) - “l.C.” (хаттар мен 
пошта карточкаларынан тұратын) халықаралық 
жөнелтімдер

международные отправления “S.A.L.” (наземные 
отправления, перевозимые воздушным путем) 
- S.A.l.” халықаралық жөнелтімдер (əуе жолымен 
тасымалданатын жер бетілік жөнелтімдер)

международные отправления с уведомлением о 
получении - алынғандығы хабарланатын халықаралық 
жөнелтімдер

международные платежи - халықаралық төлемдер
международные платежные соглашения - 
халықаралық төлем келісімдері

международные платежные средства - халықаралық 
төлем қаражаты, халықаралық төлем құралдары

международные почтовые отправления (МПО) - 
халықаралық пошта жөнелтімдері 

международные правила аудита - халықаралық аудит 
ережелері

международные расчеты - халықаралық есеп айырысу, 
халықаралық есептесу

международные резервные активы - халықаралық 
сақтық қор активтері
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международные резервы - халықаралық сақтық қорлар
международные системы перевода денег - 
халықаралық ақша аударымы жүйесі

международные соглашения - халықаралық келісімдер
международные стандарты бухгалтерского учета - 
халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары

международные счетно-денежные единицы - 
халықаралық шот-ақша өлшемі

международные счетные единицы - халықаралық шот 
өлшемі, халықаралық шот бірліктері

международные тендеры - халықаралық тендерлер
международные товарные номенклатуры - 
халықаралық тауар номенклатуралары

международные торги - халықаралық сауда-саттық
международные торговые условия “инкотермс” - 
халықаралық “инкотермс” сауда шарттары

международные финансово-промышленные группы - 
халықаралық қаржы-өнеркəсіп топтары

международные финансовые центры - халықаралық 
қаржы орталықтары

Международные фонды - халықаралық қорлар
международные ценные бумаги - халықаралық бағалы 
қағаздар

международные экономические классификации - 
халықаралық экономикалық сыныптамалар

международные экономические организации - 
халықаралық экономикалық ұйымдар

международные экономические отношения - 
халықаралық экономикалық қарым-қатынас

международный - халықаралық
международный аукцион - халықаралық аукцион
международный аэропорт - халықаралық əуежай
международный банк - халықаралық банк
Международный банк развития - Халықаралық даму 
банкі

Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР) - Халықаралық жаңғыру жəне даму банкі

Международный банк экономического 
сотрудничества - Халықаралық экономикалық 
ынтымақтастық банкі

международный билль о правах человека - адам 
құқықтары туралы халықаралық билль 

международный бухгалтерский стандарт - 
халықаралық бухгалтерлік стандарт

международный валютный клиринг - халықаралық 
валюталық клиринг

международный валютный кризис - халықаралық 
валюта дағдарысы

международный валютный порядок - халықаралық 
валюта тəртібі

международный валютный рынок - халықаралық 
валюта нарығы

Международный валютный фонд (МВФ) - 
Халықаралық валюта қоры

Международный взаимный фонд - Халықаралық өзара 
қарыз қоры

международный евродолларовый рынок - 
халықаралық еуродоллар нарығы

международный заем - халықаралық қарыз
международный золотой стандарт - халықаралық 
алтын стандарты

международный идентификационный номер акции - 
акцияның халықаралық сəйкестендіру нөмірі

Международный инвестиционный банк - 
Халықаралық инвестициялық банк

международный инвестор - халықаралық инвестор
Международный институт государственных финансов 

- Халықаралық мемлекеттік қаржы институты
Международный институт сберегательного дела - 
Халықаралық жинақ ақша ісі институты

Международный институт сберегательных касс 
(МИСК) - Халықаралық жинақ кассалары институты

Международный исламский финансовый рынок - 
Халықаралық ислам қаржы нарығы

Международный клиринговый союз - Халықаралық 
клирингілік одақ

Международный комитет красного креста (МККК) - 
Халықаралық қызыл крест комитеті

Международный коммерческий арбитражный суд - 
Халықаралық коммерциялық төрелік сот

международный консорциум - халықаралық 
консорциум

Международный консультативный комитет по 
радиосвязи (МККР) - Радиобайланыс бойынша 
халықаралық кеңес беру комитеті

Международный кооперативный банк - Халықаралық 
кооперативтік банк

международный кредит - халықаралық кредит (несие)
международный кредитор - халықаралық несиегер
международный кризис задолженности - халықаралық 
берешек дағдарысы

международный лизинг - халықаралық лизинг 
международный листинг - халықаралық листинг 
международный независимый аудит - халықаралық 
тəуелсіз аудит

международный неэквивалентный обмен - 
халықаралық баламасыз айырбас 

международный ответный купон - жауап қайтарылған 
халықаралық купон

Международный пакт о гражданских и политических 
правах - Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы 
халықаралық пакт

Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах - Экономикалық, əлеуметтік 
жəне мəдени құқықтар туралы халықаралық пакт

международный перевод - халықаралық аударым
международный перевод с наложенным платежом - 
үстеме төлемді халықаралық аударым

международный перевод с наложенным платежом 
для текста, составляемого механографическим 
способом - механографикалық тəсілмен əзірленетін 
мəтінге арналған үстеме төлемді халықаралық аударым 

международный перевод-перечисление - халықаралық 
аударым-аударылған қаржы

международный режим - халықаралық режим, 
халықаралық тəртіптеме 
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международный рейтинговый код - халықаралық 
рейтингілік код

международный рынок - халықаралық нарық
международный рынок акций - халықаралық акциялар 
нарығы

международный рынок капитала - халықаралық 
капитал нарығы

международный рынок кредитов - халықаралық 
кредит нарығы

международный рынок облигаций - халықаралық 
облигациялар нарығы

международный рынок ссудного капитала - 
халықаралық несие капиталының нарығы

международный рынок страхования - халықаралық 
сақтандыру нарығы

международный свободный рынок золота - 
халықаралық еркін алтын нарығы 

Международный союз железных дорог (МСЖД) - 
Халықаралық теміржолдар одағы

Международный союз по публикации таможенных 
тарифов - Кеден тарифтерін жариялау жөніндегі 
халықаралық одақ

Международный союз страховщиков кредитов - 
Кредитті сақтандырушылардың халықаралық одағы

Международный союз страховщиков кредитов 
и инвестиций - Кредит пен инвестицияны 
сақтандырушылардың халықаралық одағы (Берн 
одағы)

Международный союз электросвязи - Халықаралық 
электр байланыс одағы

международный ссудный капитал - халықаралық несие 
капиталы

международный стандарт - халықаралық стандарт
международный стандарт аудита - халықаралық аудит 
стандарты

международный стандарт бухгалтерского учета - 
халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты

международный стандарт Международной 
организаций по стандартизации (ИСО) - 
Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның 
халықаралық стандарты

международный стандарт финансовой отчетности 
- қаржы есеп-қисабының халықаралық стандарты, 
халықаралық қаржы есеп-қисабының стандарттары

Международный статистический институт - 
Халықаралық статистикалық институт

Международный статистический фонд - Халықаралық 
статистикалық қор

международный счет - халықаралық шот
международный телеграфный перевод по системе 
списков - тізімдер жүйесі бойынша халықаралық 
телеграфтық аударым

международный торговый арбитраж - халықаралық 
сауда төрелігі

международный торговый сертификат - халықаралық 
сауда сертификаты

Международный торговый центр - Халықаралық сауда 
орталығы 

международный финансовый капитал - халықаралық 
қаржы капиталы

Международный финансовый центр - Халықаралық 
қаржы орталығы

Международный фонд развития сельского хозяйства - 
Халықаралық ауыл шаруашылығын дамыту қоры

международный фоточитаемый перевод с 
наложенным платежом - үстеме төлемді халықаралық 
фотооқылымды аударым

международный экономический договор - 
халықаралық экономикалық шарт

междусоюзнические долги - одақ аралық борыш, 
одақтар арасындағы арасындағы борыш

межзональный - аймақ аралық
межличностный контакт с клиентом - 
тапсырыскермен жеке тұлға аралық байланыс

межобластная банковская деятельность - облыс 
аралық банк қызметі 

межоперационный период - операция аралық кезең
межотраслевая конкуренция - салааралық бəсеке
межотраслевое значение - салааралық мəн
межотраслевое тарифное соглашение - сала аралық 
тарифтік келісім

межотраслевой - салааралық
межотраслевой баланс - сала аралық теңгерім 
межотраслевые зачеты - сала аралық есепке алу
Межправительственная рабочая группа экспертов 
по международным стандартам учета и отчетности 
центра транснациональных корпораций ООН - 
БҰҰ-ның Ұлт аралық корпорациялар орталығының 
халықаралық есеп пен есептеме стандарттары 
жөніндегі сарапшыларының үкімет аралық жұмыс 
тобы

межправительственные займы - үкімет аралық қарыз
межправительственные финансовые отношения - 
үкімет аралық қаржы қатынастары

межрайонная операция - аудан аралық операция 
межрайонная операция по переводу денег - ақша 
аудару жөніндегі аудан аралық операция 

межрайонный маршрут - ауданаралық маршрут
межрегиональные расчеты - аймақ аралық есеп 
айырысу, өңір аралық есеп айырысу

межреспубликанские запасные фонды - республика 
аралық қорлар

Межреспубликанский координационный комитет - 
Республика аралық үйлестіру комитеті

межфондовый перевод денежных средств - қор аралық 
ақшалай қаражат аударымы 

межштатная банковская деятельность - штат аралық 
банк қызметі 

мезанин - мезанин
мейсир - мейсир / жалдаптық, алып-сатарлық
мелкая ссуда - ұсақ несие
мелкие акции - ұсақ акция
мелкие деньги - ұсақ ақша 
мелкие купюры - ұсақ купюра
мелкие расходы - ұсақ шығыс
мелкий вклад - ұсақ салым
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мелкий вкладчик - ұсақ салымшы
мелкий депозит - ұсақ депозит
мелкий долг - ұсақ борыш
мелкий инвестор - ұсақ инвестор
мелкий пакет - ұсақ пакет
мелкий собственник - ұсақ меншік иесі
мелкий спекулянт - ұсақ алып-сатар
мелочь - ұсақ ақша
меморандум - меморандум
меморандум ассоциации - қауымдастық меморандумы
меморандум аукционный - аукцион меморандумы
меморандум дебетовый - дебеттік меморандум
меморандум о договоре - шарт туралы меморандум
меморандум о маркетинговой стратегии - маркетинг 
стратегиясы туралы меморандум

меморандум о намерении - ниет туралы меморандум
меморандум о размещении ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды орналастыру туралы меморандум

меморандум о соглашении - келісім туралы 
меморандум

меморандум размещения - орналастыру меморандумы
меморандум страховой - сақтандыру меморандумы
меморандум удовлетворения требований - талаптарды 
қанағаттандыру меморандумы

мемориал - мемориал 
мемориал - мемориал
мемориальная доска - сынтас, ескерткіш тақта
мемориальная проводка - мемориалдық өткізбе (жазба)
мемориальное почтовое отправле ние - мемориалдық 
пошта жөнелтімі

мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есептің мемориалдық-ордерлік нысаны

мемориально-ордерная форма счетоводства - 
есепшіліктің мемориалдық-ордерлік нысаны

мемориальные документы - мемориалдық құжаттар
мемориальный ордер - мемориалдық ордер 
мемуар - естелік
мена - айырбас 
мена акций - акцияларды айырбастау, акциялар 
айырбасы

менеджер - менеджер, басқарушы, басқару жөніндегі 
маман

менеджер банка - банк менеджері
менеджер денежной позиции - ақша жайғасымының 
менеджері

менеджер доверительного фонда - сенімгерлік қор 
менеджері

менеджер инвестиционного банка - инвестициялық 
банк менеджері

менеджер по взысканию платежей - төлемдерді өндіріп 
алу жөніндегі менеджер

менеджер по отношениям с клиентами - 
тапсырыскерлермен қатынас жөніндегі менеджер

менеджер по связям с клиентами - клиенттермен 
байланыс жөніндегі менеджер

менеджер по управлению ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды басқару жөніндегі менеджер

менеджер программы - бағдарлама менеджері

менеджер страховой компании - сақтандыру 
компаниясының менеджері

менеджер фондовый - қор менеджері
менеджерская плата - менеджерлік төлем
менеджерский счет - менеджерлік шот
менеджмент - менеджмент, басқару
менеджмент банковский - банк менеджменті
менеджмент инвестиционный - инвестициялық 
менеджмент

менеджмент инновационный - инновациялық 
менеджмент

менеджмент кадровый - кадрлық менеджмент
менеджмент маркетинга - маркетинг менеджменті
менеджмент организационный - ұйымдық менеджмент
менеджмент стратегический - стратегиялық 
менеджмент

менеджмент финансовый - қаржы менеджменті
меновая стоимость - айырбас құны
меновая торговля - айырбас сауда
меновый банк - айырбас банкі
менталитет - діл
меньшинство - азшылық
меню финансовое - қаржы мезіреті
меняла - айырбасқор, айырбастампаз, айырбасшы 
меняльная контора - айырбас кеңсесі 
менять деньги - ақша айырбастау
мера - өлшем бірлігі; əлдебір шараны жүзеге асыру 
құралы; бірнəрсенің көріну шегі

мера в рамках кредитной политики - несие саясаты 
шеңберіндегі шара

мера вмешательства - араласу шарасы
мера денежной массы в обращении - айналыстағы 
ақша жиыны өлшемі

мера длины - ұзындық өлшемі
мера наказания - жазалау шарасы
мера поддержания курса - бағамды қолдау шарасы
мера стоимости - құн өлшемі
мера экономической политики - экономикалық саясат 
шарасы

меркантилизм - меркантилизм; пайдакүнемдік, 
дүниеқорлық

меркантильность - пайдакүнемдік, есепшілдік
мероприятия - іс-шаралар
мероприятия контрольные - бақылау іс-шаралары
мероприятия налоговой политики - салық саясатының 
іс-шаралары

мероприятия по девальвации - құнсыздандыру 
жөніндегі іс-шаралар

мероприятия по контракту - келісімшарт жөніндегі іс-
шаралар

мероприятия по социальной защите населения - 
халықты əлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шаралар

мероприятия по социальной помощи - əлеуметтік 
көмек көрсету жөніндегі іс-шаралар

мероприятия правительственные - үкіметтік іс-
шаралар

мероприятия экономические - экономикалық іс-
шаралар
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мертвые активы - өлі активтер
“мертвый долг” - “өлі борыш” 
мертвый капитал - өлі капитал
“мертвый” залог - “өлі” кепілзат 
меры административные - əкімшілік шаралар
меры антидемпинговые - демпингіге қарсы шаралар
меры антиинфляционные - инфляцияға қарсы шаралар
меры банковского воздействия - банкінің ықпал ету 
шаралары

меры безопасности - қауіпсіздік шаралары
меры воздействия - ықпал ету шаралары
меры действенные - пəрменді шаралар
меры дефляционные - дефляциялық шаралар
меры дискриминационные - кемсіту шаралары
меры дисциплинарного взыскания - тəртіптік жаза 
қолдану шаралары

меры дисциплинарные - тəртіптік шаралар
меры законные - заңды шаралар
меры законодательные - заңнамалық шаралар
меры защитные - қорғаныш шаралары
меры защиты - қорғау шаралары
меры компенсирующие - есесін өтеу шаралары
меры контроля, основанные на законе - заңға 
негізделген бақылау шаралары

меры корректировочные - түзету шаралары
меры “морального” принуждения - “ахлақтық” 
мəжбүрлеу шаралары

меры нетарифного регулирования - бейтарифтік 
реттеу шаралары

меры неэффективные - тиімсіз шаралар
меры ограничительные - шектеу шаралары
меры ответные - жауап шаралар
меры по борьбе с коррупцией - жемқорлыққа қарсы 
күрес шаралары

меры по борьбе с рэкетом - рэкетке қарсы күрес 
шаралары

меры по защите компании от враждебного 
поглощения - компанияны дұшпандықпен жұтудан 
(қосып алудан) қорғау жөніндегі шаралар

меры по наложению ареста и закрытию - тыйым салу 
жəне жабу жөніндегі шаралар

меры по обеспечению законности и правопорядка 
- заңдылық пен құқық тəртібін қамтамасыз ету 
жөніндегі шаралар

меры по обеспечению иска - қуынымды қамтамасыз ету 
жөніндегі шаралар

меры по обеспечению охраны труда - еңбек қорғауды 
қамтамасыз ету жөніндегі шаралар

меры по организации рекламы - жарнама 
ұйымдастыру жөніндегі шаралар

меры по организации сбыта - өткізімді ұйымдастыру 
жөніндегі шаралар

меры по охране труда - еңбекті қорғау жөніндегі 
шаралар

меры по стабилизации экономики - экономиканы 
тұрақтандыру жөніндегі шаралар

меры по технике безопасности - қауіпсіздік техникасы 
жөніндегі шаралар

меры по устранению выявленных недостатков и 
нарушению - анықталған жетіспеушіліктер мен 
жолсыздықтарды жою жөніндегі шаралар

меры поощрения - көтермелеу шаралары
меры практические - практикалық шаралар
меры предупредительные - ескерту шаралары
меры пресечения - бұлтартпау шаралары, жолын кесу 
шаралары

меры принудительного взыскания налоговой 
задолженности - салық берешегін мəжбүрлеп өндіріп 
алу шаралары 

меры принудительные - мəжбүрлеушілік шаралары
меры принуждения - мəжбүрлеу шаралары
меры природоохранные - табиғат корғау шаралары
меры протекционистские - қолдампаздық шаралары
меры противозаконные - заңға қарсы шаралар
меры раннего реагирование - ертерек ден қою 
шаралары

меры социальной защиты - əлеуметтік қорғау 
шаралары

меры тарифного регулирования - тарифтік реттеу 
шаралары

меры финансового давления - қаржылық қысым 
шаралары

меры чрезвычайные - төтенше шаралар
меры эффективные - тиімді шаралар 
меры, определенные законом - заңмен айқындалған 
шаралар

меры, стимулирующие инвестиции - инвестицияларды 
ынталандыру шаралары

меры, стимулирующие капиталовложения - күрделі 
жұмсалымға ынталандыратын шаралар

места обмена за границей (МО ЗГР) - шетелдегі 
айырбастау орындары

местная валюта - жергілікті валюта 
местная корреспонденция - жергілікті хат-хабар
местная международная коммерческая 
корреспонденция с ответом - жауап қайтарылған 
жергілікті халықаралық коммерциялық хат-хабар

местная почтовая служба - жергілікті пошта қызметі
местная цена - жергілікті баға
местничество - жершілдік
местное платежное поручение - жергілікті төлем 
тапсырмасы

местное самоуправление - жергілікті өзін-өзі басқару
местные издания - жергілікті басылымдар
местные клиринговые документы - жергілікті 
клирингілік құжаттар

местные кредитные инструменты обращения - 
айналыстың жергілікті несие құралдары

местные налоги - жергілікті салықтар 
местные органы - жергілікті органдар
местные органы власти - жергілікті билік органдары
местные органы государственной власти - мемлекеттік 
өкіметтің жергілікті органдары

местные органы государственной власти и 
управления - мемлекеттік жергілікті өкімет пен 
басқару органдары
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местные переводы - жергілікті аударымдар 
местные платежные документы - жергілікті төлем 
құжаттары

местные почтовые отправления - жергілікті пошта 
жөнелтімдері

местные представительные и исполнительные 
органы власти - жергілікті өкілдікті жəне атқарушы 
билік органдары

местные расчеты - жергілікті есеп айырысу
местные сборы - жергілікті алым
местные торги - жергілікті сауда-саттық
местные финансовые органы - жергілікті қаржы 
органдары

местный банк - жергілікті банк
местный бюджет - жергілікті бюджет
местный рынок - жергілікті нарық, жергілікті базар
местный счет - жергілікті шот
местный уполномоченный орган по бюджетному 
планированию - бюджетті жоспарлау жөніндегі 
жергілікті уəкілетті орган

местный уполномоченный орган по исполнению 
бюджета - бюджетті атқару жөніндегі жергілікті 
уəкілетті орган 

место в обществе - қоғамдағы орын
место выдачи - беру орны
место и дата принятия акта - актінің қабылданған 
орны мен күні

место международного почтового обмена - 
халықаралық пошта алмасу орны

место назначения - белгіленген орын, межелі орын 
место нанесения календарного штемпеля на 
марочной ленте - маркалы таспаға күнтізбелік 
мөрқалып соғылатын орын

место написания документа - құжат жазылған орын
место приема - қабылдау орны
место сбора при эвакуации - көшіру кезінде жиналатын 
орын

место события - оқиға болған орын
место съемки - түсіріп алған орын
местожительство - тұрғылықты мекен, тұрғылықты 
жері

местожительство временное - уақытша тұрғылықты 
жері 

местожительство постоянное - тұрақты тұрғылықты 
жері

местонахождение - орналасқан жері, тұрған жері, тұрған 
орны

местонахождение залога - кепілзаттың орналасқан жері
местонахождение собственности - меншіктің 
орналасқан жері

местонахождение фирмы - фирманың тұрған орны 
местонахождение юридического лица - заңды 
тұлғаның орналасқан жері 

местопребывание - келген жері, тұрған жері, тұрақтаған 
мекені

местопребывание официальное - ресми тұрған орны
месторождение - туған жері; кен орны, кен көзі, кеніш
месторождение золота (золотое) - алтын кеніші

месяц “спот” - “спот” айы
месяц выполнения срочных контрактов - мерзімді 
келісімшарттар орындалатын ай

месяц заключения срочной сделки - мерзімді мəміле 
жасалатын жер

месяц календарный - күнтізбелік ай
месяц контрактный - келісімшарт айы
месяц отчетный - есеп беру айы
месяц повторной эмиссии - қайталанған эмиссия айы
месяц поставки - жеткізілім айы
месяц поставки по фьючерсному контракту - 
фьючерстік келісімшарт бойынша жеткізілім айы

месяцы отсроченные - мерзімі кейінге қалдырылған 
айлар, мəулеттік айлар

месячная ссуда - айлық несие
месячник - айлық
месячник качества - сапа айлығы 
месячные проценты - айлық пайыздар
месячный баланс по авансам - алғытөлем (аванс) 
бойынша айлық теңгерім

месячный кредит - айлық кредит
месячный расчетный показатель - айлық есептік 
көрсеткіш

месячный счет переводов и разрешений на оплату 
- аударымдардың жəне төлемақы төлеуге рұқсаттың 
айлық шоты

месячный счет переводов, обмененных посредством 
списков - тізімдер арқылы айырбасталған 
аударымдардың айлық шоты

месячный счет почтовых переводов, разрешений на 
оплату и переводов с наложенным платежом - пошта 
аударымдарының, төлемақы төлеуге рұқсаттың жəне 
үстеме төлемді аударымдардың айлық шоты

мета - мета 
мета-кредит - мета-кредит, мета-несие
металл благородный - асыл металл
металл высокосортный - жоғары сұрыпты металл
металл для чеканки монет - мəнет шекілетін металл
металл драгоценный - қымбат бағалы металл
металл платиновой группы - платина тобындағы 
металл

металлизм - металлизм
металлическая денежная система - металл ақша 
жүйесі

металлическая пластина с гравировкой - зерленген 
металл пластина

металлические деньги - металл ақша
металлический денежный стандарт - металл ақша 
стандарты

металлический стандарт - металл стандарт
металлический счет - металл шот 
метаморфоза - өзгеру, құбылу
метауправление - метабасқару 
метеорология - метеорология
метка - тамға
метка контрольная - бақылау таңбасы
метод - əдіс 
метод амортизации - тозымпұл əдісі
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метод аналитический - талдамалы əдіс
метод анкетный - сауалдама əдісі
метод балансовый - теңгерімдік əдіс
метод банковского кредитования - банктің кредит беру 
əдісі, банктің несиелендіру əдісі

метод бонусный - бонустық əдіс
метод бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп əдісі
метод бюджетных исчислений - бюджет есептемесінің 
əдісі, бюджеттік есептеу əдісі

метод выборочного контроля - іріктеме бақылау əдісі
метод выборочный - іріктемелі əдіс
метод вычета - шегеру əдісі
метод вычислений при аудите - аудиттегі есептеу əдісі
метод двойной записи - қосарлы жазба əдісі
метод двойной нормы - қос норма əдісі
метод депозитного счета - депозиттік шот əдісі
метод дисконтирования - дисконттау əдісі
метод долевой - үлестік əдіс
метод дополнительной записи - қосымша жазба əдісі
метод единой цены - бірыңғай баға əдісі
метод идентификации - сəйкестендіру əдісі
метод индексов - индекстер əдісі
метод ипотечного кредита под залог движимого 
имущества - жылжитын мүлік кепілімен берілетін 
ипотекалық кредит əдісі

метод исчисления - есептеу əдісі
метод исчисления дохода или расхода - кірісті немесе 
шығысты есептеу əдісі

метод исчисления налога - салық есептеу тəсілі
метод исчисления себестоимости - өзіндік құнды 
есептеу əдісі

метод калькуляции - калькуляция əдісі
метод капитализации дохода - табысты 
капиталдандыру əдісі 

метод кассовый - кассалық əдіс
метод количественный - сандық əдіс
метод компенсации - өтемақы əдісі
метод контроля - бақылау əдісі 
метод контроля качества - сапаны бақылау əдісі
метод краткосрочного кредитования - қысқа мерзімді 
несие беру əдісі

метод маркетинга - маркетинг əдісі 
метод налогового учета - салық есебі əдісі
метод налогообложения - салық салу əдісі
метод начисления - есептеу əдісі
метод начисления амортизации - тозымпұл есептеу 
əдісі

метод начисления в бухгалтерском учете - 
бухгалтерлік есептегі есептеу əдісі

метод начисления износа - тозуды есептеу əдісі
метод непосредственного списания - тікелей есептен 
шығару əдісі

метод непрерывной инвентаризации - үздіксіз 
түгендеу əдісі

метод непрерывной проверки - үздіксіз тексеру əдісі
метод нормативный - нормативтік əдіс
метод окупаемости - өтелімпаздық əдісі, өтелімділік 
əдісі 

метод оценки достаточности капитала - капиталдың 
жеткіліктілігін бағалау əдісі

метод оценки себестоимости товарно-материальных 
ценностей - тауар-материалдық құндылықтардың 
өзіндік құнын бағалау əдісі

метод оценки эффективности инвестиционных 
проектов - инвестициялық жобалардың тиімділігін 
бағалау əдісі

метод планирования и управления - жоспарлау мен 
басқару əдісі

метод платежа - төлем əдісі
метод повышения рентабельности - тиімділікті 
арттыру əдісі

метод подготовки кадров - кадрлар даярлау əдісі
метод подсчета - есептеу əдісі
метод проверки - тексеру əдісі
метод программно-целевой - бағдарламалық-мақсатты 
əдіс

метод прогрессивный - озық əдіс
метод процентирования ссуды - несиені пайыздау əдісі
метод прямого счета - тікелей шот əдісі
метод размещения ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
тарату (орналастыру) əдісі

метод расчета амортизации - тозымпұлды есептеу əдісі
метод расчета процентов - пайыз есептеу əдісі
метод снижения расходов - шығысты азайту əдісі
метод сопоставления - салғастыру əдісі
метод специфической идентификации - арнайы 
сəйкестендіру əдісі

метод списания стоимости - құнды есептен шығару 
əдісі

метод сравнения - салыстыру əдісі
метод стандартизации - стандарттау əдісі
метод стоимостный - құндық өлшем əдісі
метод текущей инвентаризации - ағымдағы түгендеу 
əдісі

метод технического нормирования - техникалық 
нормалау əдісі

метод технологический - технологиялық əдіс 
метод традиционный - дəстүрлі əдіс
метод управления экономикой - экономиканы басқару 
əдісі

метод учета - есептеу əдісі, есеп əдісі
метод учета доходов и затрат - табыс пен шығынды 
есептеу əдісі

метод финансирования - қаржыландыру əдісі
метод ценообразования - баға белгілеу əдісі
методика - əдістеме 
методика аудиторской проверки - аудиторлық тексеру 
əдістемесі 

методика вычислений - есептеу əдістемесі
методика контроля - бақылау əдістемесі 
методика оценивания - бағалау əдістемесі
методика оценки кредитов - кредитті бағалау 
əдістемесі

методика расчетов - есеп айырысу əдістемесі
методика ценообразования - баға белгілеу əдістемесі
методист - əдіскер
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методический - əдістемелік
методический документ - əдістемелік құжат
методическое пособие - əдістемелік құрал
методологическое руководство бухгалтерским учетом 

- бухгалтерлік есепке əдіснамалық басшылық
методология - əдіснама 
методология архивоведения - мұрағаттану əдіснамасы
методология оценки кредитов - несиелерді бағалау 
əдіснамасы

методология планирования - жоспарлау əдіснамасы
методология управления - басқару əдіснамасы
методология учета - есептеу əдіснамасы, есеп 
əдіснамасы

методы ведения учета - есеп жүргізу əдістері
методы взимания налога - салық өндіріп алу əдістері
методы воздействия - ықпал ету əдістері
методы инкассации - инкассолау əдістері
методы налогового контроля - салықтық бақылау 
əдістері

методы стимулирования - ынталандыру əдістері
методы учета базы налогообложения - салық салу 
базасын есептеу əдістері

методы финансового контроля - қаржылық бақылау 
əдістері

метраж - метраж (метрлік өлшем)
метрика - туу туралы куəлік
метрирование позитива - позитивтің ұзындығын  
өлшеу

метрическая книга - туу актісінің кітабы
метрическое свидетельство - туу туралы куəлік
метрология - метрология
метрология историческая - тарихи метрология
метрополитен - метрополитен
метрополия - метрополия
механизация - механикаландыру
механизация делопроизводственных процессов - іс 
жүргізу үдерісін механикаландыру

механизированный - механикаландырылған
механизм - тетік
механизм банковской деятельности - банк қызметінің 
тетігі

механизм валютного курса - валюта бағамының тетігі 
механизм валютных отчислений - валюталық аударым 
тетігі 

механизм выдачи кредита - кредит беру тетігі
механизм государственного регулирования - 
мемлекеттік реттеу тетігі

механизм государственный - мемлекеттік тетік
механизм инвестирования - инвестициялау тетігі
механизм кредитования - кредит беру тетігі
механизм лентопротяжный - таспатартқыш тетік
механизм организационный - ұйымдық тетік
механизм передачи информации - ақпарат беру тетігі
механизм пересмотра - қайта қарау тетігі
механизм перечисления денежных средств - ақшалай 
қаражатты аудару тетігі

механизм платежей - төлем тетігі
механизм правовой - құқықтық тетік

механизм регулирования валютных курсов - валюта 
бағамын реттеу тетігі

механизм регулирования рынка - нарықты реттеу тетігі
механизм регулирования цен - бағаны реттеу тетігі
механизм управления - басқару тетігі 
механизм цен - баға тетігі 
механические весы - механикалық таразы 
меценат - меценат, жебеуші, мияткер
меценатство - жебеушілік
мешковый ярлык - қап құлақшасы, қаптың 
жапсырмасы

мешкодержатель - қап ұстағыш
мешок - қап, қапшық 
мешок корреспонденции - хат-хабар қабы 
мешок с печатью - мөрлі қап, баспасөз салынған қап
мешок-тара - қап-ыдыс 
мещанин - тоғышар
мздоимство - парақорлық, жебірлік 
мздоимство государственных чиновников - 
мемлекеттік шенеуніктердің парақорлығы

мигалка - жыпылықкөз, жыпылдауық 
миграционная полиция - көші-қон полициясы
миграция - көші-қон (халықтың бір елден екінші елге 
ауысуы)

миграция денег - ақшаның орын ауыстыруы 
миграция капитала - капиталдың орын ауыстыруы 
миграция экономическая - экономикалық көші-қон 
мидл-офис - мидл-офис 
микро... - микро…
микроизображение - шағын кескін
микрокарта - шағын карта
микроклимат - ішкі ахуал
микрокомпьютерная система управления денежными 
средствами - ақшалай қаражатты басқарудың 
микрокомпьютерлік жүйесі

микрокопирование - шағын көшіргі
микрокопия - шағын көшірме 
микрокредитная организация (МКО) - микрокредит 
ұйымы, кішігірім несиелендіру ұйымы

микрокредитование - микрокредит беру, кішігірім 
несиелендіру, кішігірім кредит беру

микромаркетинг - микромаркетинг, кішігірім маркетинг, 
шағын маркетинг 

микрон - микрон
микроорганизм - микроорганизм 
микрорайон - ықшам аудан, мөлтек аудан
микрофильм - микрофильм
микрофильм в отрезке - үзікті шағынфильм 
микрофильм на правах подлинника - түпнұсқалық 
күші бар шағынфильм 

микрофильмирование - шағын фильм түсіру
микрофинансирование - кішігірім қаржыландыру, 
микроқаржыландыру

микрофинансовая организация - кішігірім қаржы 
ұйымы, микроқаржы ұйымы

микрофиша - шағын фиша
микрофиша с ултраизображением - ультракескінді 
шағын фиша 
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микрофон - микрофон
микроформы подлинников - түпқұжаттың шағын 
пішіндері 

микрофотокопирование документа - құжатты 
микрофотокөшірмелеу

микрофотокопия - шағын фотокөшірме 
микрофотосъемка - шағын фототүсіріс 
микроЭВМ - микроэлектронды-есептеу машинасы
микроэкономика - микроэкономика, кішігірім 
экономика 

микроэкономические модели - микроэкономикалық 
үлгілер, кішігірім экономикалық үлгілер

микс маркетинг - микс маркетинг 
микс-фонд - микс-қор 
милитаризм - соғысқұмарлық 
милль - милль 
милосердие - мейірбандық
милостыня - садақа / қайыр-садақа 
минерал - минерал
миниатюра - миниатюра
миниатюрный - миниатюралық
мини-бюджет - мини-бюджет, кішігірім бюджет
минимакс - минимакс 
минимаксная облигация - минимакстік облигация
минимализация - шағындандыру, шағындау, барынша 
ықшамдау, барынша азайту

минималыіый срок - ең қысқа мерзім
минимальная величина вложенного капитала - 
жұмсалған капиталдың ең аз мөлшері 

минимальная гарантированная пенсия - ең төмен 
кепілдікті зейнетақы

минимальная годовая заработная плата - жылдық ең 
төмен жалақы

минимальная задолженность - ең аз берешек
минимальная заработная плата (зарплата) - ең төмен 
жалақы, ең аз жалақы 

минимальная прибыль - ең төмен пайда 
минимальная продажная цена - ең төмен сату бағасы
минимальная процентная ставка - ең төмен пайыздық 
мөлшерлеме

минимальная ссудная ставка - ең төмен несие 
мөлшерлемесі

минимальная ставка - ең төмен мөлшерлеме
минимальная ставка ссудного процента - несие 
пайызының ең төмен мөлшерлемесі

минимальная сумма банковских депозитов - банк 
депозиттерінің ең төмен сомасы

минимальная сумма кредита - кредиттің ең аз     
сомасы 

минимальная учетная ставка - ең төмен есептік 
мөлшерлеме

минимальная цена - ең төмен сома
минимальная цена на аукционе - аукциондағы ең 
төмен баға

минимально допустимая номинальная стоимость - 
барынша төмен рауалы атаулы құн

минимально допустимое изменение цены - бағаның 
барынша төмен рауалы өзгеруі

минимальное колебание - ең төменгі ауытқу, барынша 
төмен ауытқу 

минимальное колебание курса - бағамның ең төменгі 
ауытқуы

минимальное отклонение - ең аз ауытқу
минимальные доли уставного капитала - жарғылық 
капиталдың ең аз үлестері

минимальные резервные требования - ең төмен 
сақтық қор талаптары

минимальные резервы - ең төмен сақтық қорлар
минимальные ставки выдачи ссуды - несие берудің ең 
аз мөлшерлемесі

минимальный - ең төмен, ең аз 
минимальный вклад - ең төмен салым
минимальный гарантированный доход - ең аз 
кепілдікті табыс

минимальный государственный заказ - ең аз 
мемлекеттік тапсырыс

минимальный депозит - ең төмен депозит
минимальный доход - ең төмен табыс
минимальный заработок - ең аз жалақы
минимальный налог - ең төмен деңгейдегі салық
минимальный остаток средств на счете - шоттағы 
қаражаттың ең аз қалдығы

минимальный платеж - ең төмен төлем
минимальный потребительский бюджет - 
тұтынушының ең төмен деңгейдегі бюджеті, ең төмен 
деңгейдегі тұтыну бюджеті, ең төмен тұтыну бюджеті

минимальный прожиточный минимум - ең төмен 
күнкөріс минимумы

минимальный прожиточный уровень - ең төмен 
күнкөріс деңгейі

минимальный размер заработной платы (зарплаты) - 
жалақының ең төмен мөлшері

минимальный размер пенсии - зейнетақының ең төмен 
мөлшері

минимальный размер уставного капитала - жарғылық 
капиталдың ең төмен мөлшері

минимальный расчетный показатель - ең төмен 
есептік көрсеткіш

минимальный риск - ең төмен тəуекел (қатер)
минимальный срок кредитования - несие берудің ең 
қысқа мерзімі 

минимальный срок подписки - жазылыстың ең қысқа 
мерзімі

минимальный тариф - ең төменгі тариф
минимальный уровень достаточности капитала - 
капитал жеткіліктілігінің ең төмен деңгейі

минимальный уровень заработной платы - 
жалақының ең төмен деңгейі

минимальный уровень ставок - мөлшерлеменің ең 
төмен деңгейі 

минимальный уровень цен - бағаның ең төмен   
деңгейі

миниманипуляция - кішігірім айла-шарғы 
минимизация - азайту, барынша азайту
минимизация затрат - жұмсалатын шығынды барынша 
азайту
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минимизация издержек - ұсталатын шығынды барынша 
азайту

минимизация кредитного риска - кредит тəуекелін 
барынша азайту

минимизация налогов - салықты барынша азайту 
минимизация налоговых платежей - салық төлемдерін 
барынша азайту

минимизация потерь - шығасыны барынша азайту
минимизация расходов - шығысты барынша азайту
минимизация риска - тəуекелді (қатерді) барынша 
азайту

минимум - минимум, ең аз сан, ең аз шама, ең аз 
мөлшер, ең аз шек, ең төмен деңгей 

минимум государственной поддержки - мемлекеттік 
қолдаудың ең аз шегі

минимум доходов, не облагаемый налогом - табыстың 
салық салынбайтын ең аз шамасы 

минимум заработной платы - жалақы минимумы, 
жалақының ең төмен деңгейі

минимум прожиточный - ең төмен күнкөріс шамасы
министерство - министрлік
Министерство торговли и промышленности - Сауда 
жəне өнеркəсіп министрлігі (Ұлыбритания)

Министерство торговли и экономического развития - 
Сауда жəне экономикалық даму министрлігі

Министерство финансов (Минфин) - Қаржы 
министрлігі 

Министерство экономики - Экономика министрлігі
министр - министр, уəзір, нəзір 
министр финансов - қаржы министрі 
мини-ЭВМ - ықшам электронды есептеу машинасы
минус - минус, алу (-) 
“минус актив” - “алу актив” 
минус-тик - минус-тик 
мир - əлем; бейбітшілік
мир сепаратный - оңаша бітім
мировая валютная система - əлемдік валюта        
жүйесі 

мировая система - дүниежүзілік жүйе 
мировая цена - əлемдік баға, дүниежүзілік баға 
мировая экономика - дүниежүзілік экономика
мировое соглашение - əлемдік келісім, дүниежүзілік 
келісім; бітімгершілік келісім, бəтуалы келісім 

мировоззрение  - көзқарас, дүниетаным
Мировой банк - Дүниежүзілік банк
Мировой банк развития и реконструкции (МБРР) - 
Дүниежүзілік даму жəне жаңғыру банкі

мировой кризис - дүниежүзілік дағдарыс
мировой рынок - əлемдік нарық, дүниежүзілік нарық 
мировой рынок золота - дүниежүзілік алтын нарығы
мировой рынок ссудных капиталов - дүниежүзілік 
несие капиталдары нарығы

мировой экономический порядок - дүниежүзілік 
экономикалық тəртіп

мировые деньги - əлемдік ақша 
мировые запасы золота - дүниежүзілік алтын қоры
мировые финансовые институты - əлемдік қаржы 
институттары, дүниежүзілік қаржы институттары

мировые финансовые центры - əлемдік қаржы 
орталықтары 

мироздание - дүние
миротворец - бітімгер
миссия - миссия, маңызды міндет
мистика - тылсым
мистификация - тылсымдау
митинг - митинг
младший начальствующий состав - кіші бастықтар 
құрамы

младший обслуживающий персонал - қызмет 
көрсетуші кіші қызметкерлер

младший ревизор - кіші тексеруші
мнение - пікір
мнение аудитора - аудитордың пікірі 
мнение в бухгалтерии - бухгалтериядағы пікір 
мнение общественное - қоғамдық пікір
мнение особое - өзгеше пікір
мнение экспертизы - сараптама пікірі
мнимая сделка - жалған мəміле
мнимый банковский депозит - жалған банк депозиті
мнимый вклад - жалған салым ақша
мнимый покупатель на аукционе - аукциондағы 
алдамшы сатып алушы

многобанковская система - көп банкті жүйе 
многобанковская холдинговая компания - көп банкті 
холдингілік компания

многобанковый холдинг - көп банкті холдинг
многовалютная оговорка - көп валюталы ескертпе 
многовалютный - көп валюталы
многовалютный стандарт - көп валюталы стандарт
многоколоночный таможенный тариф - көп бағаналы 
кеден тарифі 

многократное сокращение банковских депозитов - 
банк депозиттерін көп қайтара қысқарту 

многократное увеличение банковских депозитов 
- банк депозиттерін көп қайтара көбейту, банк 
депозиттерінің көп есе көбеюі

многолетние ассигнования - көп жылдық 
қаражаттандыру

многомашинная вычислительная система - көп 
машиналы есептеу жүйесі

многомерный статистический анализ - көп өлшемді 
статистикалық талдау

многонациональная финансовая корпорация - көп 
ұлтты қаржы корпорациясы

многонациональный банк - көп ұлттық банк
многооперационная кассовая машина - көп 
операциялы кассалық машина

многоотраслевая диверсификация - көп салалы 
əртараптандыру

многоотраслевые комплексы - көп салалы кешендер
многопроцессорная вычислительная система - көп 
процессорлы есептеу жүйесі

Многостороннее агентство по гарантированию 
инвестиций - Инвестицияларды кепілдендіру 
жөніндегі көп жақты агенттік

многосторонние - көп жақты, көп тарапты 
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многосторонние клиринговые расчеты - көп жақты 
клирингілік есеп айырысу

многосторонние расчеты - көп жақты есеп айырысу
многосторонние расчеты в переводных тенге - аударма 
теңге түріндегі көп жақты есеп айырысу

многосторонние финансовые институты - көп тарапты 
қаржы институттары

многосторонний арбитраж - көп жақты арбитраж
многосторонний валютный арбитраж - көп жақты 
валюталық арбитраж

многосторонний гарантийный фонд - көп жақты 
кепілдікті қор

многосторонний договор - көп жақты шарт
многосторонний клиринг - көп жақты клиринг
многосторонность платежей - төлемдердің көп 
жақтылығы

многосторонняя банковская деятельность - көп жақты 
банк қызметі

многосторонняя гарантия - көп жақты кепілдік
многосторонняя помощь - көп тарапты көмек
многосторонняя собственность - көп тарапты меншік
многоуважаемый - аса құрметті
многоуровневая иерархия управления - басқарудың 
көп деңгейлі сатысы

многоуровневое управление - көп деңгейлі басқару
многофункциональная карточка - көп атқарымдық 
карточка 

многофункциональный кассовый терминал - көп 
атқарымды кассалық терминал

многоцелевые проекты развития - дамытудың көп 
мақсатты жобалары, көп мақсатты даму жобалары

многочисленная перезагрузка - көп асыра тиеу 
многоэтажный - көп қабатты
многоязычные банкноты - көп тілді банкноттар
множащиеся облигации - көбеймелі облигациялар
множественная собственность - көп меншік
множественность - көптік
множественность валютных курсов - валюталық 
бағамның көптігі

множество - жиынтық, көптік, көптеген, сан алуан
множество допустимых решений - ұйғарынды 
шешімдердің көптігі, рауалы шешімдердің көптігі

множество решений - шешімдердің көптігі
мобилизационная готовность - жұмылдыруға 
дайындық

мобилизационная подготовка - жұмылдыруға 
дайындалу

мобилизационное задание - жұмылдыруға тапсырма
мобилизационное предписание - жұмылдыру өкімі
мобилизационное развертывание - жұмылдыруды 
өрістету

мобилизационный заказ - жұмылдыруға тапсырыс
мобилизационный отряд - жұмылдыру жасағы
мобилизационный план организации - ұйымның 
жұмылдыру жоспары

мобилизационный план Республики Казахстан - 
Қазақстан Республикасының жұмылдыру жоспары

мобилизационный резерв - жұмылдыру сақтық қоры

мобилизация - жұмылдыру, жігерлендіру
мобилизация денег - ақшаны жұмылдыру
мобилизация денежных средств - ақшалай қаражатты 
жұмылдыру

мобилизация депозитов - депозитті жұмылдыру
мобилизация капитала - капиталды жұмылдыру
мобилизация капиталов через кредитно-финансовую 
систему - капиталды кредит-қаржы жүйесі арқылы 

мобилизация массовая - жаппай жұмылдыру
мобилизация наличности - қолма-қол ақшаны (қолда 
бар қаражатты) жұмылдыру 

мобилизация оборотных средств - айналым құрал-
жабдығын жұмылдыру, айналым қаражатын 
жұмылдыру

мобилизация резервов - сақтық қорларды жұмылдыру
мобилизация ресурсов - ресурстарды жұмылдыру 
мобилизация сбережений - жинақ ақшаны жұмылдыру
мобилизация средств - қаражатты жұмылдыру
мобилизация финансовых средств - қаржы қаражатын 
жұмылдыру

мобилизация фондов - қорларды жұмылдыру
мобилизация частичная - ішінара жұмылдыру
мобилизованный - жұмылдырылған (несие туралы)
мобилизовать резервы - сақтық қорды жұмылдыру, 
пайдалану

мобильная группа - жеделдетілген топ 
мобильная телефонная связь - ұялы телефон 
байланысы

мобильность - икемділік, ұтқырлық, жұмылғыштық, 
жұмылдырылғыштық, оралымдылық, оңтайлылық, 
əбжілдік 

мобильность социальная - əлеуметтік оңтайлылық
мобильность экономических факторов - экономикалық 
факторлардың икемділігі

мобильные системы связи - ұялы байланыс жүйелері
мобильный банкинг - жұмылғыш банкинг 
могущество - құдіреттілік
модели баланса исламского банка - ислам банкі 
теңгерімінің үлгілері

модели экономики - экономика үлгілері
моделирование - үлгілеу; жаңғырту
моделирование системное - жүйелік үлгілеу
моделирование экономических процессов - 
экономикалық үдерістерді үлгілеу 

модель - үлгі 
модель адаптации цен - бағаны бейімдеу үлгісі
модель адаптивная - бейімделме үлгі
модель анализа деловой активности - іскерлік 
белсенділікті талдау үлгісі

модель аналитическая - талдамалық үлгі
модель аналоговая - ұқсастық үлгісі
модель базовая - базалық үлгі
модель балансовая - теңгерімдік үлгі
модель в менеджменте - менеджменттегі үлгі
модель выпуска - “шығарылым” үлгісі
модель “денег” - “ақша” үлгісі 
модель денежных доходов населения - халықтың 
ақшалай табысының үлгісі
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модель “доходы-расходы” - “кіріс-шығыс” үлгісі
модель закладной - кепілхат үлгісі
модель затрат и доходов - шығын мен кіріс үлгісі
модель “затраты” - “шығын” үлгісі 
модель “инвестиции” - “инвестиция” үлгісі 
модель инфляции - инфляция үлгісі
модель информационная - ақпараттық үлгі
модель инфраструктуры - инфрақұрылым үлгісі
модель клиринга - клиринг үлгісі
модель конкуренции - бəсекелестік үлгісі
модель конкурса при нескольких предложениях - 
бірнеше ұсыныс болған кездегі конкурс үлгісі

модель линейного программирования в менеджменте 
- менеджменттегі желілік бағдарламалау үлгісі

модель макроэкономическая - макроэкономикалық үлгі
модель микроэкономическая - микроэкономикалық 
үлгі

модель многосекторная - көп секторлы үлгі
модель многоступенчатая - көп сатылы үлгі
модель мультипликатора - мультипликатор үлгісі
модель накопления задолженности - берешектің 
қорлану үлгісі

модель нахождения решения - шешім табу үлгісі
модель ожидаемой стоимости - күтілетін (болжалды) 
құн үлгісі

модель ожидаемых затрат - күтілетін (болжалды) 
шығын үлгісі

модель определения цены предложения - ұсыныс 
бағасын анықтау үлгісі

модель опционного ценообразования - опциондық баға 
белгілеу үлгісі

модель опытная - тəжірибелік үлгі
модель оценивания - бағалау үлгісі
модель планирования - жоспарлау үлгісі
модель “потребление + инвестиции + правительство” 

- “тұтыну + инвестиция + үкімет” үлгісі
модель потребления - тұтыным үлгісі
модель предложения - ұсыныс үлгісі
модель прибыльности - пайдалылық үлгісі
модель принятия решений - шешімдер қабылдау үлгісі
модель прогнозирования - болжамдау үлгісі
модель программирования - бағдарламалау үлгісі
модель программная - бағдарламалық үлгі
модель рынка - нарық үлгісі
модель рыночной стоимости - нарықтық құн үлгісі
модель рыночной экономики - нарықтық экономика 
үлгісі

модель сбережения - жинақ ақша үлгісі
модель сбыта - өткізім үлгісі
модель социального поведения - əлеуметтік мінез-
құлық үлгісі

модель спроса - сұраныс үлгісі
модель спроса и потребления - сұраныс пен тұтыну 
үлгісі

модель спроса и предложения - сұраныс пен ұсыныс 
үлгісі

модель стимулирования сбыта - өткізімді ынталандыру 
үлгісі 

модель сферы потребления - тұтыну аясының үлгісі
модель управления - басқару үлгісі
модель финансовая - қаржылық үлгі 
модель хозяйственного расчета - шаруашылық есеп 
үлгісі

модель ценообразования - баға белгілеу үлгісі
модель ценообразования капитальных активов - 
капитал активтерінің бағасын белгілеу үлгісі 

модель экономики - экономика үлгісі
модель экономико-математическая - экономикалық-
математикалық үлгі

модель экономико-статистическая - экономикалық-
статистикалық үлгі

модель экономическая - экономикалық үлгі
модель экономического взаимодействия - 
экономикалық ықпалдастық үлгісі

модель экономического оборота - экономикалық 
айналым үлгісі

модель экономического равновесия - экономикалық 
тепе-теңдік үлгісі

модель экономического развития - экономикалық даму 
үлгісі

модель экономического роста - экономикалық өсу 
үлгісі

модель экономического цикла - экономикалық 
кезеңділік үлгісі 

модель экономической динамики - экономикалық 
серпін үлгісі

модель экспериментальная - эксперименттік үлгі
модель экспортная - экспорттық үлгі
модель эффективности затрат - жұмсалған шығын 
тиімділігінің үлгісі

модернизация - жаңғырту, жетілдіру, жаңалау
модернизация банка - банкті жаңғырту
модернизация инфраструктуры - инфрақұрылымды 
жаңғырту

модификация - модификация, түрлендіру, түр 
өзгертушілік, түрленім, сəндендіру 

модификация рынка - нарықты түрлендіру
модификация технико-экономическая - техникалық-
экономикалық түрлендіру

модификация экономического цикла - экономикалық 
кезең түрленімі

модуль - модуль
“молния» - “дабылшы”
момент - сəт; мезет
момент начальный - бастапқы мезет 
момент перехода или возникновения прав - 
құқықтардың ауысуы немесе пайда болуы сəті

момент подписания - қол қойылған сəт
моментальная цена - мезеттік баға
моментальность - бір сəттік
монархия - монархия
монета / монеты - мəнет, тиын, шақа, металл ақша 
монета банковская - банк шақасы, банк мəнеті
монета билионная - билион шақа, билион мəнет, 
арзанқол металл ақша

монета в обращении - айналыстағы мəнет



709 МОНОПОЛЬНОЕ

монета звонкая - сыңғырлақ шақа, сыңғырлақ тиын, 
сыңғырлақ мəнет 

монета золотая - алтын шақа, алтын тиын, алтын мəнет
монета изношенная - тозған шақа, тозған мəнет
монета иностранная - шетелдік монет
монета металлическая - металл мəнет
монета, находящаяся в обращении - айналыста жүрген 
мəнет (шақа)

монета неполноценная - толымсыз шақа, толымсыз 
мəнет

монета планкированная - металл жалатылған шақа, 
планкирленген шақа, жалатпа шақа, жалатпа мəнет

монета разменная - ұсақ мəнет, ұсақ тиын, ұсақ шақа, 
ұсақ ақша

монета серебряная - күміс мəнет
монета стандартная - стандарт мəнет 
монета фальшивая - жалған мəнет
монетизация - монетизациялау, мəнеттендіру
монетная единица - мəнет өлшемі
монетная конвенция - мəнет конвенциясы, мəнет 
келісімшарты 

монетная контора - мəнет кеңсесі
монетная регалия - мəнет жоралғысы
монетная система - мəнет жүйесі
монетная система валюты - валютаның мəнет жүйесі
монетная стопа - мəнет бумасы, мəнет тізбесі
монетное дело - мəнет дайындау ісі
монетное золото - мəнеттік алтын, алтын мəнет 
монетное серебро - мəнеттік күміс
монетный двор - мəнет сарайы, шақа сарайы, теңге 
сарайы, ақша сарайы 

монетный доход - мəнет табысы 
монетный коэффициент - мəнет коэффициенті
монетный курс - мəнет бағамы
монетный паритет - мəнет бара-барлығы, теңге бара-
барлығы, теңге тепе-теңдігі

монетный союз - мəнет одағы 
монетный устав - мəнет жарғысы 
монеты в обращении - айналыстағы мəнет
монеты из благородных металлов - асыл металдардан 
шекілген мəнет

монеты из металла установленной пробы - 
белгіленген сынамадағы металдан шекілген мəнет

монеты крупного достоинства - құны ірі мəнет
монеты одинакового достоинства - құны бірдей мəнет
монеты разного достоинства - құны əртүрлі мəнет 
монитарная система - монитарлық жүйе
монитор - монитор 
мониторинг - мониторинг 
мониторинг глобальный - ғаламдық мониторинг
мониторинг долга - борыш мониторингі
мониторинг должников с проблемными долгами 

- проблемалы борыштары бар борышқорлардың 
мониторингі

мониторинг залогового обеспечения - кепілзатпен 
қамтамасыз ету мониторингі

мониторинг исполнения бюджета - бюджеттің 
атқарылу мониторингі 

мониторинг кредитный - кредит мониторингі
мониторинг потребительских цен - тұтыну бағасының 
мониторингі

мониторинг экономического и социального 
положения - экономикалық жəне əлеуметтік 
жағдайдың мониторингі 

мониторинг экономической политики - экономикалық 
саясат мониторингі

мониторинг экономической ситуации - экономикалық 
жағдай мониторингі

монобанк - монобанк, дара банк 
монобанковская система - монобанк жүйесі, дара банк 
жүйесі

монограмма - монограмма (бірнеше əріпті біріктіріп 
жазу)

монография - монография
монометаллизм - монометаллизм, жалқы металлизм 
монометаллизм золотой - алтын монометаллизм
монометаллизм серебряный - күміс монометаллизм
монометаллист - монометалшы
монометаллическая денежная система - монометалдық 
ақша жүйесі

монометаллический - жалқы металдық
монополизация отрасли - саланы монополияландыру
монополизировать - жеке-дара иемдену
монополист - монополист, алпауыт
монополистическая деятельность - монополистік 
қызмет

монополистическая конкуренция - монополистік 
бəсеке

монополистическая прибыль - монополистік пайда
монополистические действия - монополистік əрекет
монополистический капитал - монополистік капитал
монополистический рынок - монополистік нарық
монополистическое соглашение - монополистік келісім
монополия - монополия 
монополия банковская - банк монополиясы
монополия валютная - валюталық монополия
монополия государственная - мемлекеттік монополия
монополия групповая - топтық монополия
монополия законная - заңды монополия
монополия международная - халықаралық монополия
монополия транснациональная - ұлт аралық 
монополия

монополия финансовая - қаржы монополиясы
монополия финансового капитала - қаржы 
капиталының монополиясы

монополия фискальная - қазыналық монополия
монопольная прибыль - монополиялық пайда
монопольная рента - монополиялық рента
монопольная сверхприбыль - монополиялық үстеме 
пайда

монопольная цена - монополиялық баға
монопольно высокая прибыль - монополиялық жоғары 
пайда

монопольно высокая цена - монополиялық жоғары баға
монопольно низкая цена - монополиялық төмен баға
монопольное право - монополиялық құқық
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монопольный банк - монополиялық банк
монопсония - монопсония 
монтаж - құрастырым
монументальный - айбынды, алып
мораль - ахлақ, иман 
морально устаревшая техника - сапалық ескірген 
техника

моральное выбытие мощностей - қуаттардың сапалық 
істен шығуы 

моральное обязательство - ахлақтық міндеттеме
моральное состояние - ахлақтық ахуал 
моральное стимулирование - ахлақтық ынталандыру
моральные дивиденды - ахлақтық дивидендтер
моральные ценности - ахлақтық құндылықтар 
моральный вред - ахлақтық зиян 
моральный износ основных средств - негізгі құрал-
жабдықтың сапалық тозуы

моральный износ основных фондов - негізгі 
қорлардың сапалық тозуы

моральный износ техники - техниканың сапалық тозуы
моральный убыток - ахлақтық залал
моральный ущерб - ахлақтық зиян
мораторий - мораторий, бəсеңдету, кейінге қалдыру, 
тоқтатып тастау, тоқтам салу 

мораторий банковский - банкке мораторий 
мораторий на выплату задолженности - берешекті 
өтеуге тоқтам салу

мораторий на платежи - төлемге тоқтам салу
мораторий односторонний - бір жақты мораторий
мораторий официальный - ресми мораторий
мораторий согласованный - келісілген мораторий
мораторий фактический - нақты мораторий
морская доля - теңіз үлесі
морские доли тарифов - тарифтердің теңіздік үлестері 
морской порт - теңіз порты
морской транзит - теңіз транзиті
морской транспорт - теңіз транспорты
мортификация - мортификация, тозып істен шығу 
деңгейі 

мотив - уəж, дəлел
мотив накопления денег для непредвиденных целей - 
болжанбаған мақсаттар үшін ақшаны қорландыру уəжі

мотив преступления - қылмыстың сылтауы (уəжі, 
себебі)

мотив финансовый - қаржы уəжі 
мотиватор - уəждеуіш 
мотивационные исследования - уəждемелік зерттеулер
мотивационный анализ - уəждемелік талдау 
мотивация - уəждеме 
мотивация деятельная - қарекеттік уəждеме
мотивация труда - еңбекті уəждеу, еңбек уəждемесі
мотивированное постановление - уəждемелі қаулы
мотивировать - дəлелдеу
мотивировка - уəждеме, уəждемелеу, дəлелдеме, 
себептер

мотивировка неубедительная - иландырмайтын 
уəждеме

мотивирующая реклама - уəждемелі жарнама 

мотивы накопления денег - ақшаны қорландыру уəжі
мошенничать - айлакерлік жасау
мошенническая заявка на торгах - сауда-саттықтағы 
айлакерлік өтінім 

мошенническая передача имущества - мүлікті 
айлакерлікпен табыстау

мошеннические действия - айлакерлік əрекеттер
мошеннические операции - айлакерлік операциялар
мошеннический счет - алаяқтық шот
мошенническое использование банковских карточек - 
банк карточкаларын айлакерлікпен пайдалану

мошенническое получение кредита - айлакерлікпен 
кредит алу

мошенническое управление банком - банкті 
айлакерлікпен басқару

мошенничество - айлакерлік 
мошенничество в банке - банктегі айлакерлік
мошенничество в бизнесе - бизнестегі алаяқтық
мошенничество в торговле - саудадағы алаяқтық
мошенничество налоговое - салықтық алаяқтық
мошенничество с применением вычислительной 
машины - есептеуіш машинаны қолданып жасалатын 
алаяқтық

мошенничество страховое - сақтандырудағы алаяқтық
мошенничество финансовое - қаржыдағы айлакерлік
мощность расчетная - есептік қуат
мощность резервная - сақтық қор қуаты
мощь - қуат
музееведение - мұражайтану
музей - мұражай
музей научно-мемориальный - ғылыми-ескерткіш 
мұражай

мультивалютная оговорка - мультивалюталық 
ескертпе, көп валюталық ескертпе 

мультивалютная ссуда - мультивалюталы несие, көп 
валюталы несие

мультивалютные ценные бумаги - мультивалюталық 
бағалы қағаздар

мультивалютный расчетный счет - мультивалюталық 
есеп айырысу шоты, көп валюталық есеп айырысу

мультипликатор - мультипликатор 
мультипликатор банковский - банк мультипликаторы
мультипликатор биржевой - биржалық мультипликатор
мультипликатор бюджетный - бюджеттік 
мультипликатор 

мультипликатор валового дохода - жалпы табыстың 
мультипликаторы

мультипликатор государственного бюджета - 
мемлекеттік бюджет мультипликаторы

мультипликатор государственных расходов - 
мемлекеттік шығыс мультипликаторы

мультипликатор денежный - ақша мультипликаторы
мультипликатор депозитный - депозиттік 
мультипликатор

мультипликатор дохода - табыс мультипликаторы
мультипликатор занятости - жұмыспен қамту 
мультипликаторы

мультипликатор затрат - шығын мультипликаторы
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мультипликатор инвестиционный - инвестициялық 
мультипликатор

мультипликатор кредитный - кредит мультипликаторы
мультипликатор налоговый - салық мультипликаторы
мультипликатор потребления - тұтыну 
мультипликаторы

мультипликатор расходов - шығыс мультипликаторы
мультипликатор резервов - сақтық қор 
мультипликаторы 

мультипликатор статистический - статистикалық 
мультипликатор 

мультипликатор стоимости - құн мультипликаторы
мультипликатор чистого дохода - таза табыс 
мультипликаторы

муляж - дəлбедер
муниципалитет - муниципалитет
муниципалы - муниципалдар 
муниципальная сберегательная касса - муниципалдық 
жинақ кассасы

муниципальная собственность - муниципалдық 
меншік

муниципальная ценная бумага - муниципалдық бағалы 
қағаз

муниципальное долговое обязательство - 
муниципалдық борышкерлік міндеттеме

муниципальные билеты - муниципалдық билеттер 
муниципальные облигации - муниципалдық 
облигациялар

муниципальные облигационные займы - 
муниципалдық облигациялық қарызхаттар

муниципальные органы - муниципалдық органдар
муниципальные сберегательные банки - 
муниципалдық жинақ банктері

муниципальные финансы - муниципалдық қаржы
муниципальные ценные бумаги - муниципалдық 
бағалы қағаздар

муниципальный банк - муниципалдық банк
муниципальный налог - муниципалдық салық 
муниципальный облигационный заем - муниципалдық 
облигациялық қарыз

муниципальный облигационный фонд - 
муниципалдық облигациялық қор

мусульманское право - мұсылман құқығы 
мышление - ойлау
мэр - қалабасы, мэр
мягкая валюта - жұмсақ валюта 
мягкие доллары - жұмсақ доллар, икемді доллар 
мягкие облигации - жұмсақ облигациялар 
мягкий заем - жұмсақ қарыз 
мятеж - бүлік

Н 

на базе контракта - келісімшарт негізінде 
на базе твердой цены - тұрақты баға негізінде
на балансе - теңгерімде 
на взаимной основе - өзара негізде
на взаимовыгодной основе - өзара тиімді негізде
на взаимоприемлемой основе - өзара қолайлы негізде
на добровольных началах - ерікті негізде 
на договорной основе - шарттық негізде
на договорных началах - шарттық негізде 
на долговременной основе - ұзақ уақыттық негізде
на долгосрочной основе - ұзақ мерзімдік негізде
на дом - үйге
на душу населения - халықтың жан басына шаққанда
на законном основании - заңды негізде
на инкассо - инкассоға, инкассода
на компенсационной основе - өтемақылық негізде
на конец года - жыл аяғында 
на конкурентной основе - бəсекелік негізде
на конкурсной основе - конкурстық негізде
на конкурсном аукционе - конкурстық аукционда
на конфиденциальной основе - құпиялық негізінде
на кредитной основе - кредиттік негізде
на льготных условиях - жеңілдік шарттарымен
на месте - сол жерде 
на момент закрытия биржи - биржаның жабылу 
сəтінде

на начало года - жыл басында 
на обороте - қайырма бетінде, сыртқы бетінде
на обороте бланка - бланкінің қайырма бетінде

на общий счет - ортақ шотқа
на объединенный счет - біріктірілген шотқа
на определенную дату - белгілі бір күнге
на основании кредита - кредит негізінде
на основе взаимной выгоды - өзара тиімділік негізінде
на основе взаимной договоренности - өзара 
уағдаластық негізінде

на основе взаимности - өзара сенім негізінде
на основе данных налогообложения - салық салу 
деректері негізінде

на основе доходности - табыстылық негізінде
на основе котировок - баға белгіленімі негізінде
на основе оговоренной цены - ескертілген баға 
негізінде

на основе разделения расходов - шығысты бөлісу 
негізінде

на основе самоокупаемости - өзін-өзі өтеу негізінде
на основе самофинансирования - өзін-өзі 
қаржыландыру негізінде

на основе сотрудничества - ынтымақтастық негізінде
на основе фиксированной цены - тіркелген баға 
негізінде

на паях - үлеспұлмен, үлеспұл негізінде 
на подходе - жақындап келеді 
на почтительном расстоянии - бірталай қашықтықта 
на правительственном уровне - үкіметтік деңгейде
на предъявителя - ұсынушыға арналған
на пропорциональной основе - үйлесімді негізде
на пути - жолда, жолда келе жатыр 
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на рабочем месте - жұмыс орнында 
на равных началах - тең негізде
на равных условиях - тең жағдайда
на рассмотрении - қарауда, қаралуда 
на рубеже веков - ғасырлар тоғысында 
на руководящем уровне - басқарушылық деңгейде
на самых выгодных условиях - ең тиімді жағдайларда
на своем счете - өзінің шотында
на свою ответственность - өз жауапкершілігіне
на срок - мерзімге 
на условиях товарного кредита - тауар кредиті 
шарттарымен

на хранении в банке - банкте сақтаулы
набавление - үстемелеу, үстеу, қосу
набавление цены - бағаны үстемелеу 
набавление цены на аукционе - аукционда бағаны 
үстемелеу 

набавлять цену - бағаны үстемелеу
“набег” - “шапқыншылық” 
“набег на банк” - “банкке шапқыншылық” 
“набег премиальный” - “сыйлықақылы шапқыншылық”
наблюдается стеснение кредита - несиені қыспаққа алу 
байқалуда

наблюдатель - қадағалаушы, байқаушы
наблюдатель за акулами - жыртқыштарды 
қадағалаушы, озбырларды қадағалаушы 

наблюдатель иностранный - шетелдік кадағалаушы
наблюдатель на собраниях ВПС - ДПО 
жиналыстарындағы байқаушы (қадағалаушы)

наблюдательность - байқағыштық
наблюдательный - байқағыш, зерек
наблюдательный комитет - қадағалаушы комитет
наблюдательный совет - қадағалаушы кеңес
наблюдательный совет банка - банктің қадағалаушы 
кеңесі

наблюдение - қадағалау, байқау 
наблюдение в маркетинге - маркетингідегі қадағалау
наблюдение независимое - тəуелсіз қадағалау
наблюдение непосредственное - тікелей қадағалау
наблюдение статистическое - статистикалық қадағалау
наблюдение текущее - ағымдағы қадағалау
наблюдение частичное - ішінара қадағалау
наболевший (вопрос) - толғағы жеткен (мəселе)
набор - жинақталым, жиынтық, жиын, жинау; теру, терім
набор валют - валюталар жиынтығы
набор валют в специальных правах заимствования 

- арнаулы өзара қарыз құқығындағы валюталар 
жиынтығы

набор валют Международного валютного фонда 
- Халықаралық валюта қоры валюталарының  
жиынтығы

набор вариантов финансового урегулирования - 
қаржылық реттеу нұсқаларының жиынтығы

набор векселей - вексельдер жиынтығы
набор данных - деректер жинақталымы, деректер 
жиынтығы

набор за год - бір жылғы жиынтық
“набор прав” - “құқықтар жиыны”

набор процентных ставок - пайыздық мөлшерлемелер 
жиынтығы

набор рыночных показателей - нарықтық көрсеткіштер 
жиынтығы

набор штампов - мөрқалыптар жиынтығы
наборщик, наборщица - əріп теруші
набрать номер - нөмірді теру
набросать письмо - хат жазу
набросок - нобай
набросок первоначальный - бастапқы нобай
набросок плана - жоспар нобайы
наведение справок - анықтамалар сұрату
наверстать - орнын толтыру
наводнение - тасқын, су тасқыны
навык - дағды, əдет
наглядное пособие - көрнекі құрал
наглядность - көрнекілік
наглядный пример - көрнекі үлгі
награда - награда, мадақтама, марапат; сыйлық 
награда денежная - ақшалай марапат 
награда заслуженная - еңбегіне лайық марапат
награда правительственная - үкімет марапаты
наградные - марапаттар
нагрузка - жүктеме (қосымша жұмыс); күш-салмақ 
нагрузка проектная - жобалық жүктеме
нагрузка расчетная - есептік жүктеме
нагрузка чрезмерная - шектен тыс жүктеме 
нагрузка экономическая - экономикалық жүктеме
нагрузочные затраты - жүктеме шығын
надбавка - үстеме, үстемеақы 
надбавка в связи с повышением цен - бағаның өсуіне 
байланысты үстеме

надбавка денежная - ақшалай үстеме
надбавка для компенсации управленческих расходов 

- басқару шығысының орнын толтыруға арналған 
үстеме

надбавка дополнительная - қосымша үстеме
надбавка ежегодная - жыл сайынғы үстеме
надбавка ежемесячная - ай сайынғы үстемеақы
надбавка за вредность - зияндылығы үшін төленетін 
үстеме

надбавка за выслугу лет - еңбек сіңірген жылдары үшін 
төленетін үстеме

надбавка за пакет акций - акциялар пакеті үшін   
үстеме 

надбавка за рассрочку - бөліктеп төлеу үшін үстеме, 
мəулеттік төлеу үшін үстеме 

надбавка за риск - тəуекелдік үшін төленетін үстеме
надбавка за сверхурочную работу - мерзімнен тыс 
жұмыс үшін төленетін үстеме

надбавка за сменную работу - ауысымдық жұмыс үшін 
төленетін үстеме 

надбавка за счет пересмотра валютных паритетов - 
валюталық тепе-теңдікті қайта қарау есебінен үстеме

надбавка к валютному курсу - валюталық бағамға 
үстеме

надбавка к государственному налогу - мемлекеттік 
салыққа үстеме 
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надбавка к зарплате (заработной плате) - жалақыға 
үстеме

надбавка к зарплате в связи с ростом индекса 
розничных цен - бөлшек сауда бағасы индексінің 
өсуіне байланысты жалақыға қосылатын үстеме

надбавка к зарплате за выслугу лет - еңбек сіңірген 
жылдары үшін жалақыға қосылатын үстеме

надбавка к курсу акций - акциялар бағамына үстеме
надбавка к курсу партии акций - акциялар 
топтамасының бағамына үстеме

надбавка к налогу - салыққа үстеме
надбавка к номиналу акции - акцияның атаулы құнына 
үстеме

надбавка к номинальному курсу облигации - 
облигацияның атаулы бағамына үстеме

надбавка к пенсии - зейнетақыға үстеме
надбавка к процентам - пайызға үстеме
надбавка к процентам на сбережения - жинақ ақшаға 
есептелетін пайызға үстеме

надбавка к рыночной цене предложения ценной 
бумаги - бағалы қағаз ұсынысының нарықтық 
бағасына үстеме

надбавка к рыночной цене ценной бумаги - бағалы 
қағаздың нарықтық бағасына қосылатын үстеме 

надбавка к тарифу - тарифке қосылатын үстеме
надбавка к текущей цене по срочной сделке - мерзімді 
мəміле бойынша ағымдағы бағаға үстеме

надбавка к установленному курсу или цене - 
белгіленген бағамға немесе бағаға қосылатын үстеме 

надбавка к цене за отсрочку платежа - төлем 
мерзімінің кейінге шегерілгені үшін бағаға қосылатын 
үстеме 

надбавка монопольная - монополиялық үстеме
надбавка на безнадежные долги - неғайбыл 
борыштарға үстеме

надбавка на обслуживание ликвидности - өтімділікке 
қызмет көрсетуге үстеме

надбавка премиальная - сыйлықақылық үстеме
надбавка процентная - пайыздық үстеме
надбавка рисковая - тəуекелдік үстеме
надбавки к тарифным ставкам и окладам - тарифтік 
мөлшерлемелер мен қызметақыларға үстеме

надежная бумага - сенімді қағаз 
надежная гарантия - сенімді кепілдік
надежное инвестирование - сенімді инвестициялау
надежное помещение денег - ақшаны сенімді 
орналастыру

надежное поручительство - сенімді кепілгерлік
надежное убежище - сенімді бассауға 
надежность - сенімділік 
надежность акций - акциялардың сенімділігі
надежность банка - банктің сенімділігі
надежность банковских ссуд - банк несиесінің 
сенімділігі 

надежность данных - деректердің сенімділігі
надежность инвестиционная - инвестициялық 
сенімділік

надежность передачи данных - деректердің сенімді 
берілуі 

надежность расчетная - есеп айырысудың сенімділігі
надежность статистических данных - статистикалық 
деректердің сенімділігі 

надежность экономических прогнозов - экономикалық 
болжамдардың сенімділігі

надежные акции - сенімді акциялар
надежные деньги - сенімді ақша
надежные ценные бумаги - сенімді бағалы қағаздар 
надежный - сенімді 
надежный долг - сенімді борыш
надежный кредитор - сенімді несиегер
надежный поручитель-гарант - сенімді кепілгер-
тапсырыскер

надел - жер үлесі
наделение полномочиями - өкілеттік беру 
надземная линия - жерүсті желісі, жерүстілік желі
надзор - қадағалау 
надзор банковский - банк қадағалауы
надзор государственный - мемлекеттік қадағалау
надзор за деятельностью банков - банк қызметін 
қадағалау

надзор за деятельностью органов налоговой службы 
в исполнении законов - салық қызметі органдарының 
заңдарды орындаудағы қызметін қадағалау

надзор инспекторский - инспекторлық қадағалау
надзор прокурорский - прокурорлық қадағалау
надзорная проверка банка на основе внезапной 
ревизии - кенет тексеріс негізінде банкті қадағалап 
тексеру

надлежащая ссуда под недвижимость - жылжымайтын 
мүлік кепілімен берілетін тиісті несие

надлежащее выполнение поручения - тапсырманы 
тиісінше орындау

надлежащий держатель - лайықты ұстаушы
надлежащий порядок - тиісті тəртіп 
надлежащим образом оформленная копия - тиісінше 
ресімделген көшірме

надпечатка на почтовой марке - пошта маркасына 
басылған мөр

надписание адреса на конверте, надписать адрес на 
конверте - конвертке мекенжайын жазу

надписатель - жазба жазушы, жазбагер 
надписатель опциона - опцион жазбагері 
“надписатель” чека - чекке “үстеме жазба жазушы” 
надписывать - үстеме жазу
надпись - жазу, жазба
надпись адреса на конверте - конверттегі мекенжай 
жазбасы

надпись бланковая - бланкідегі жазу
надпись гуртовая на монете - тиынның 
жиекқырындағы жазу

надпись дарственная - сыйжазба
надпись держателя векселя - вексель ұстаушының 
жазбасы

надпись на обороте документа - құжаттың сыртқы 
бетіндегі жазба
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надпись о засвидетельствовании оформления 
документа - құжаттың ресімделуін куəландыру туралы 
жазу

надпись передаточная - табыстау жазбасы, табыстама 
жазба

надругательство - қорлау, аяққа басу
надстройка - қондырғы
надувательство - алдамшылық 
надуманный - ойдан шығарылған
наезд - басып кету, қағып кету
наем - жалдау
наем квартиры - мүлік жалдау
наем рабочей силы - жұмыс күшін жалдау
наем рабочих - жұмысшы жалдау
наемная плата - жалдама ақы
наемник - жалданушы
наемный - жалдамалы
наемщик - жалдаушы
нажим - қысым
нажим финансовый - қаржылық қысым
нажим экономический - экономикалық қысым
название - атауы
название банка - банктің атауы
название документа - құжаттың атауы
название счета - шоттың атауы
название фонда - қор атауы
наземная депеша - жербетілік жеделхат
наземная линия - жербетілік желі, жер бетіндегі желі
наземная посылка - жербетілік сəлемдеме, жер бетімен 
жеткізілетін сəлемдеме

наземная почта, перевозимая воздушным путем 
(S.A.L.) - əуе жолымен тасымалданатын жербетілік 
пошта

наземное испытание - жербетілік сынақ
наземной - жербетілік 
наземной транспорт - жербетілік көлік 
наземный путь - жербетілік жол
назидание - ғақлия
назначать слишком высокую цену - тым жоғары баға 
тағайындау

назначать слишком низкую цену - тым төмен баға 
тағайындау

назначать торги - сауда-саттық тағайындау
назначать цену - баға тағайындау
назначение - тағайындау; атқарым, арналым, мақсат, 
міндет 

назначение - тағайындалу; міндет, бағыт
назначение агента - агентті тағайындау
назначение арбитра - төрешіні тағайындау
назначение бухгалтера - бухгалтерді тағайындау
назначение завышенной цены - көтеріңкі баға белгілеу
назначение инвестиционное - инвестициялық мақсат
назначение комиссии - комиссия тағайындау
назначение конкурса - конкурс белгілеу
назначение кредита - несие тағайындау
назначение на государственный пост - мемлекеттік 
қызметке тағайындау

назначение на должность - қызметке тағайындау

назначение пенсии - зейнетақы тағайындау
назначение платежа - төлем тағайындау 
назначение платы - төлемақы тағайындау 
назначение пособия - жəрдемақы тағайындау
назначение цен - баға кесу, баға белгілеу
назначение цен на аукционе - аукционда баға белгілеу 
назначение цен нетто - таза бағасын белгілеу
назначение цен с надбавкой - үстемелі баға белгілеу
назначение штрафа - айыппұл белгілеу
назначение экспертизы - сараптама тағайындау
назначенная дата - тағайындалған күн
назначенная цена - тағайындалған баға 
назначить - тағайындау
называть цену - бағасын атау
наиболее выгодная текущая цена - неғұрлым тиімді 
ағымдағы баға

наиболее выгодное предложение - неғұрлым тиімді 
ұсыныс

наиболее выгодный - неғұрлым тиімді
наиболее высокий уровень за год - жыл ішіндегі 
неғұрлым жоғары деңгей

наибольшая работающая смена - жұмыс ең көп 
істелетін ауысым

наивысшая прибыль - ең көп пайда
наивысший или наименьший курс - ең жоғары немесе 
ең төмен бағам

наивысший курс ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
ең жоғары бағамы

наизусть - жатқа
наилучшее предложение - ең тəуір ұсыныс
наилучший вариант - ең жақсы нұсқа
наилучший курс - ең тəуір бағам
наименование - атау
наименование (имя) и адрес отправителя - 
жөнелтушінің аты (есімі) мен мекенжайы

наименование банка-получателя - алушы банктің 
атауы

наименование бенефициара - бенефициардың атауы
наименование бюджетной программы - бюджеттік 
бағдарламаның атауы

наименование государственных органов - мемлекеттік 
органдардың атаулары

наименование документа - құжат атауы
наименование и адрес банка бенефициария - 
бенефициарий банктің атауы мен мекенжайы

наименование кодовое - кодтық атау
наименование фондовых бирж - қор биржаларының 
атауы

наименование юридического лица - заңды тұлғаның 
атауы

наименьшая ставка - ең төмен мөлшерлеме
наименьший курс - ең төмен бағам
найм руководителя - басшыны жалдау
найти отклик - қостаушы табу
наказ - аманат, өсиет; талап, тілек
наказ избирательный - сайлаушылардың талап-тілегі
наказание - жаза
наказание административное - əкімшілік жаза
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наказуемость - жазаланушылық
накал - қызу
накануне банкротства - банкроттық қарсаңында
накапливаемый - жинақталатын, қорланатын
накапливание - қорлану, жинақталу
накапливание процентов - пайыздардың қорлануы 

(жиақталуы)
накапливание резервов - сақтық қорды жинақтау
накапливать задолженность - берешекті жинақтау
накапливать проценты - пайызды жинақтау
накапливать сбережения - жинақ ақшаны жинақтау
накапливаться - жинақталу
накатное устройство - таңба басатын құрылғы 
накачивание - далиту, тоғыту 
“накачивание бюджетное” - “бюджеттік далитпа”
накидка - үстелме, үстеме баға 
накидки на цены - бағаға үстелме
накладка - бастырма, жапсырма
накладка печати - мөр басу 
накладка пломбы - пломба басу 
накладка штрафа - айыппұл салу
накладная - жүкқұжат, жөнелтпе құжат
накладная “Вес приоритетных авиаотправлении, 
пересылаемых открытым транзитом” - 
“Ашық транзитпен жіберілетін артықшылықты 
авиажөнелтімдердің салмағы” атты жүкқұжат

накладная почтовая - пошталық жүкқұжат
накладная сдачи “Авиадепеши” - “Авиажеделхаттар” 
атты өткізу жүкқұжаты

накладная сдачи “Депеши с порожними мешками” 
- “Бос қаптар көрсетілген жеделхаттар” атты өткізу 
жүкқұжаты

накладная сдачи “Наземные депеши, перевозимые 
воздушным путем (S.A.L.)” - “Əуе жолымен 
тасымалданатын жербетілік жеделхаттар (S.A.L.)” атты 
өткізу жүкқұжаты

накладная сдачи “наземные депеши” - “Жербетілік 
жеделхаттар” атты өткізу жүкқұжаты

накладной круг - жапсырма шеңбер
накладные затраты - үстеме шығын
накладные производственные расходы - өндірістік 
үстеме шығыс

накладные расходы - үстеме шығыс 
накладывание вето - тыйым салу
накладывание ограничения - шектеу қою
накладывание печати - мөр басу
накладывание пломбы - пломба салу
накладывание резолюцию - бұрыштама қою
наклеить (наклеивать) марку - марка жапсыру, марка 
желімдеу

наклейка - жапсыру, жабыстыру; жапсырма
наклейка заказного отправления - тапсырысты 
жөнелтім жапсырмасы 

наклейка посылочная - жөнелтім жапсырмасы
наклонная плоскость - еңіс жазық
наклонность - бейімділік
накопившаяся задолженность по выплате налогов - 
салықты төлеу бойынша жиналған берешек

накопившиеся обязательства - қордаланған 
міндеттемелер

накопившийся долг - қордаланған борыш
накопитель - жинақтаушы
накопительная ведомость - жинақтаушы тізімдеме 
накопительная картотека - жинақтаушы картотека
накопительная пенсионная система - жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі

накопительные документы - жинақтаушы құжаттар
накопительные сертификаты на казначейские 
ценные бумаги - қазынашылық бағалы қағаздарға 
арналған жинақтаушы сертификаттар

накопительный вклад - қорландырма салым, 
жинақтаушы салым

накопительный пенсионный фонд - жинақтаушы 
зейнетақы қоры

накопительный счет - жинақтаушы шот, қорландырма 
шот, жинақтама шот

накопительный траст - жинақтаушы сенім қоры
накопительный фонд - жинақтаушы қор 
накопительство - жинақтаушылық
накопление - қорлану, қор жинау, қорланым 
накопление валютных резервов - валюталық сақтық 
қордың қорлануы

накопление данных - деректерді жинақтау
накопление денег - ақшаның қорлануы, ақша жинау
накопление денежное - ақшалай қорланым
накопление денежных средств - ақшалай қаражаттың 
қорлануы, ақшалай қаражат жинау

накопление задолженности - берешектің қорлануы
накопление запасов - қор жинау
накопление излишек - артылғанын жинау
накопление капитала - капиталдың қорлануы
накопление непроданных акций - сатылмаған 
акциялардың қорлануы

накопление неуплаченных процентов - төленбеген 
пайыздардың қорлануы

накопление основного капитала - негізгі капиталдың 
қорлануы

накопление паевое - үлеспұлдық қорлану, үлеспұлдың 
қорлануы

накопление первоначальное - бастапқы қорланым 
накопление процентов - пайыздардың қорлануы
накопление сбережений - жинақ ақшаның қорлануы
накопление сбережений из заработной платы - 
жалақыдан аударылатын жинақ ақшаның қорлануы

накопление товарно-материальных запасов - тауар-
материал қорларының жиналуы

накопление чрезмерное - шектен тыс қорлану
накопленная дебиторская задолженность - 
жинақталған дебиторлық берешек, жинақталған 
алашақ

накопленная задолженность - жинақталған берешек
накопленная кредиторская задолженность - 
жинақталған кредиторлық берешек 

накопленная прибыль - қорланған пайда
накопленное золото - қорланған алтын
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накопленные амортизационные отчисления 
- қорланған өтемпұлдық аударым, қорланған 
тозымпұлдық аударым

накопленные дивиденды - қорланған дивиденд 
накопленные доходы - қорланған кіріс
накопленные доходы и расходы будущего периода - 
болашақ кезеңнің қорланған кірісі мен шығысы

накопленные затраты - жинақталған шығын
накопленные обязательства - жинақталған 
міндеттемелер

накопленные поступления - жинақталған түсімдер
накопленные проценты - қорланған пайыздар
накопленные сбережения - қорланған жинақ ақша
накопленные средства - қорланған қаражат
накопленный дивиденд - жинақталған дивиденд
накопленный доход - қорланған табыс
накопленный износ - жинақталған тозу
накопленный капитал - қорланған капитал
накопленный процент по облигации - облигация 
бойынша жинақталған пайыз

накручивание цены - бағаны шарықтату
нал - қолма-қол ақша 
нал черный - қысылтаяң қолма-қол ақша 
налагать вето - тыйым салу
налагать взыскание - жаза қолдану, өндіріп алу
налагать платеж - төлем салу
налет на банк - банкке тарпа бас салу
налетчик - тарпа бас салушы, шапқыншы, шабуылшы 
налетчик на компанию - компанияға тарпа бас салушы, 
компанияға шапқыншы 

наличие - бар, қолда бар, бар болу
наличие в обращении избыточных денежных 

(кредитных) ресурсов - айналыста артық ақша (несие) 
ресурстарының бар болуы

наличие денег - ақшаның болуы 
наличие денежных свойств - ақша қасиетінің болуы
наличие документации - құжаттаманың болуы
наличие долларов - доллардың болуы
наличие завещания - өсиеттің барлығы 
наличие запасов - қорлардың болуы
наличие источников капитала - капитал көздерінің 
болуы

наличие капитала - капиталдың болуы, қолда бар 
капитал

наличие ликвидных средств - өтімді құрал-жабдықтың 
болуы, өтімді қаражаттың болуы

наличие основных фондов - қолда бар негізгі қорлар
наличие полномочий - өкілеттіктердің болуы
наличие при аудите - аудит кезіндегі қолма-қол ақша
наличие средств - құрал-жабдықтың болуы, қаражаттың 
болуы

наличие фиксированных средств - тиянақты 
қаражаттың болуы

наличная выручка - қолма-қол ақша түсімі
наличная иностранная валюта - қолма-қол шетел 
валютасы 

наличная карточка - қолдағы ақша карточкасы, қолма-
қол ақша карточкасы

наличная основа - қолма-қол ақша негізі
наличная позиция - қолма-қол ақша жайғасымы
наличная поставка - қолма-қол ақша жеткізілімі
наличная сделка - қолма-қол есеп айырысу мəмілесі
наличная сделка кэш - қолма-қол ақшалай кэш мəміле 
наличная ссуда - қолма-қол ақшалай несие
наличная сумма - қолда бар сома
наличная форма выпуска ценных бумаг - бағалы 
қағаздар шығарылымының қолма-қол ақшалай  
нысаны

налично-денежное обращение - қолма-қол ақша 
айналысы

налично-денежный оборот - қолда бар ақша айналымы
наличное покрытие - қолма-қол өтеу
наличность - қолда бар ақша, қолма-қол ақша 
наличность банковская - банктің қолма-қол ақшасы
наличность в валюте - валюта түріндегі қолма-қол 
ақша

наличность в кассе - кассадағы қолма-қол ақша
наличность в кассе банка - банк кассасындағы қолма-
қол ақша

наличность в кассе у кассира - кассадағы кассирдің 
қолма-қол ақшасы

наличность в распоряжении - иелігіндегі қолма-қол 
ақша

наличность в расходной кассе - шығыс кассасындағы 
қолма-қол ақша

наличность в сейфах - сейфтегі қолма-қол ақша 
наличность в хранилище - сақтау орнындағы қолма-
қол ақша

“наличность денежная” - “қолма-қол ақша”
наличность кассовая (кассы) - кассаның қолма-қол 
ақшасы 

наличность резервная - сақтық қордағы қолма-қол 
ақша

наличность свободная - бос қолма-қол ақша
наличность у финансового агента - қаржы агентіндегі 
қолма-қол ақша

наличность, хранимая в сейфе - сейфте сақталатын 
қолма-қол ақша

наличные - қолма-қол ақша, қолма-қол шот 
наличные банковские средства - банктің қолма-қол 
ақшалай қаражаты, банктің нақты қаражаты 

наличные валютные операции - қолма-қол валюталық 
операциялар

наличные денежные обязательства - қолма-қол 
ақшалай міндеттемелер

наличные денежные средства - қолма-қол ақшалай 
қаражат

наличные деньги - қолма-қол ақша
наличные деньги в обороте - айналыстағы қолма-қол 
ақша

наличные деньги в хранилище - сақтау орнындағы 
қолма-қол ақша

наличные депозиты - қолма-қол депозит
наличные доходы - қолма-қол ақшалай табыс
наличные заработки - қолма-қол ақшалай табыс, 
қолма-қол жалақы 
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“наличные на наличные” - “қолма-қол табысты қолма-
қол ақшаға шағу”

наличные против документов - құжаттар орнына 
қолма-қол ақша 

наличные средства - қолма-қол қаражат
наличные эквиваленты - қолма-қол баламалар 
наличный - қолма-қол
наличный базис - нақты базис 
наличный бюджет - нақты бюджет
наличный вексель - қолма-қол вексель
наличный денежный оборот - қолма-қол ақша 
айналымы

наличный дивиденд - қолма-қол ақша дивиденді
наличный доход - қолда бар табыс, қолма-қол табыс, 
нақты табыс

наличный запас - қолма-қол ақша қоры
наличный капитал - қолда бар капитал
наличный коэффициент - қолма-қол ақша 
коэффициенті 

наличный кредит - қолма-қол ақшалай кредит
наличный курс ценной бумаги - бағалы қағаздың 
қолма-қол бағамы

наличный опцион - қолда бар опцион
наличный платеж - қолма-қол ақшалай төлем
наличный расчет - қолма-қол есеп айырысу
наличный расчет в валюте - валютамен қолма-қол есеп 
айырысу

наличный резерв - қолда бар сақтық қор
наличный рынок - қолма-қол нарық 
наличный счет - қолма-қол ақша шоты
наличный товар - қолда бар тауар 
наличными - қолма-қол ақшалай
наличными или натурой - қолма-қол ақшалай не  
заттай

наличными при выдаче заказа - тапсырыс беру кезінде 
қолма-қол ақшалай

налог - салық 
налог адвалорный - адвалорлық салық 
налог акцизный - акциздік салық
налог биржевой - биржа салығы
налог в фонд социального обеспечения - əлеуметтік 
қамсыздандыру қорына түсетін салық

налог, взимаемый в денежной форме - ақшалай 
нысанда алынатын салық

налог, взимаемый по единой ставке - бірыңғай 
мөлшерлеме бойынша алынатын салық

налог, взимаемый с заработной платы - жалақыдан 
алынатын салық

налог, взимаемый у источника - табыс көзінен 
алынатын салық

налог, выплачиваемый из прибыли - пайдадан 
төленетін салық

налог гербовый - герб салығы, елтаңба салығы
налог государственный - мемлекеттік салық
налог двойной - қосарлы салық
налог денежный - ақшалай салық
налог имущественный - мүлік салығы
налог инфляционный - инфляциялық салық

налог квотативный - сыбағалы салық, үлестемелі 
салық

налог коммунальный - коммуналдық салық
налог косвенный - жанама салық
налог маргинальный - маргиналдық салық, шектеулі 
салық

налог местный - жергілікті салық
налог муниципальный - муниципалдық салық
налог на акции - акцияға салынатын салық
налог на банки - банктерге салынатын салық
налог на биржевые операции - биржалық 
операцияларға салынатын салық

налог на дарения - сыйға тартуға салынатын салық
налог на движение имущества - мүлік қозғалысына 
салынатын салық

налог на движимое имущество - жылжымалы мүлікке 
салынатын салық

налог на денежные переводы за границу - шетелге 
жіберілген ақша аударымына салынатын салық

налог на дивиденды - дивидендке салынатын салық
налог на добавленную стоимость (НДС) - қосылған 
құн салығы (ҚҚС)

налог на доход - табысқа салынатын салық, кіріске 
салынатын салық

налог на доход банков - банк табысына салынатын 
салық

налог на доход корпораций - корпорациялардың 
табысына салынатын салық 

налог на доход от прироста капитала - капиталдың 
өсуінен алынған табысқа салынатын салық

налог на доход физических лиц - жеке тұлғалардың 
табысына салынатын салық

налог на доход юридических лиц - заңды тұлғалардың 
табысына салынатын салық 

налог на зарплату - жалақы салығы 
налог на здания - үймерет салығы
налог на земельную собственность - жер меншігіне 
салынатын салық

налог на землю - жер салығы
налог на импорт - импорт салығы
налог на имущество - мүлік салығы
налог на имущество физических лиц - жеке 
тұлғалардың мүлкіне салынатын салық

налог на имущество юридических лиц - заңды 
тұлғалардың мүлкіне салынатын салық

налог на имущество, переходящее в порядке 
наследования и дарения - мұралану жəне сыйға тарту 
тəртібімен ауысатын мүлікке салынатын салық

налог на иностранную валюту - шетел валютасына 
салынатын салық

налог на источник - кіріс көзіне салынатын салық 
налог на капитал - капиталға салынатын салық, 
капитал салығы

налог на капиталовложения - күрделі қаржы 
жұмсалымына салынатын салық

налог на коммунальные услуги - коммуналдық 
қызметтер көрсетуге салынатын салық

налог на контракт - келісімшартқа салынатын салық



718НАЛОГ

налог на корпорацию - корпорацияға салынатын салық
налог на лотереи - лотерея салығы
налог на монопольные права и привилегии - 
монополия құқықтары мен артықшылықтарына 
салынатын салық 

налог на наследство - мұра салығы
налог на недвижимость - жылжымайтын мүлік салығы
налог на обменную валюту - айырбас валютасына 
салынатын салық

налог на оборот - айналым салығы
налог на операции с капиталом - капиталмен 
жасалатын операцияларға салынатын салық

налог на операции с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жасалатын операцияларға салынатын 
салық

налог на передачу имущества по наследству - мүлікті 
мұра бойынша табыстауға салынатын салық

налог на передачу имущественных прав - мүліктік 
құқықтарды табыстауға салынатын салық

налог на передачу капитала - капиталды табыстауға 
салынатын салық 

налог на передачу недвижимой собственности - 
жылжымайтын мүлікті табыстауға салынатын салық

налог на передачу собственности - меншікті табыстауға 
салынатын салық

налог на покупку - сатып алуға салынатын салық
налог на потребление - тұтыну салығы
налог на прибыль - пайда салығы
налог на продажу - сатуға салынатын салық 
налог на профессиональную лицензию - кəсіпқойлық 
лицензияға салынатын салық

налог на проценты потребительской ссуды - 
тұтынушылық несие пайызына салынатын салық

налог на расходы - шығыс салығы
налог на рекламу - жарнама салығы
налог на роскошь - сəн-салтанат салығы
налог на сверхприбыль - үстеме пайда салығы
налог на собственность - меншікке салынатын салық, 
меншік салығы

налог на социальное страхование - əлеуметтік 
сақтандыруға салынатын салық

налог на стоимость - құн салығы, құнға салынатын 
салық 

налог на страхование - сақтандыруға салынатын салық
налог на транспортные средства - көлік құралдары 
салығы 

налог на услуги - көрсетілетін қызметтерге салынатын 
салық, қызметтер көрсетуге салынатын салық

налог на ценные бумаги - бағалы қағаздарға салынатын 
салық 

налог на экспорт и импорт по внешнеэкономическим 
операциям - сыртқы экономикалық операциялар 
бойынша экспорт пен импортқа салынатын салық

налог на юридических лиц - заңды тұлғаларға 
салынатын салық 

налог начисленный - есептелген салық
налог неуплаченный - төленбеген салық
налог отложенный - кейінге қалдырылған салық

налог отсроченный - мерзімі кейіндетілген салық 
налог подоходный - табыс салығы
налог подушный - жанбасылық салық 
налог прогрессивный - үдемелі салық
налог пропорциональный - үйлесімді салық 
налог профессиональный - кəсіптік салық
налог регрессивный - кемімелі салық
налог с валового дохода - жалпы табыстан алынатын 
салық

налог с валовой прибыли - жалпы пайдадан алынатын 
салық

налог с выручки - түсімнен алынатын салық
налог с дарений - сый-сияпат салығы, сыйға тартудан 
алынатын салық

налог с дифференцированной ставкой - мөлшерлемесі 
сараланған салық

налог с доходов акционерных компаний - акционерлік 
компаниялардың табыстарынан алынатын салық

налог с доходов корпорации - корпорация табысынан 
алынатын салық

налог с зарплаты - жалақыдан алынатын салық
налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования - мұралану тəртібімен табысталатын 
мүліктен алынатын салық

налог с наследства - мұрадан алынатын салық
налог с наследства и дарений - мұра мен сыйға 
тартулардан алынатын салық

налог с недвижимого имущества - жылжымайтын 
мүлік салығы

налог с оборота - айналым салығы, айналымнан 
алынатын салық

налог с покупки - сатып алу салығы
налог с прибыли по вкладу - салым бойынша пайдадан 
алынатын салық

налог с продажи - сатудан алынатын салық, сату 
салығы, сатылымнан алынатын салық

налог с розничного оборота - бөлшек сауда 
айналымынан алынатын салық

налог с физических лиц - жеке тұлғалардан алынатын 
салық

налог с фонда заработной платы - жалақы қорынан 
алынатын салық

налог со стоимости - құннан алынатын салық, құн 
салығы

налог социальный - əлеуметтік салық
налог у источника выплаты - төлем көзінен ұсталатын 
салық

налог целевой - мақсатты салық
налог чрезвычайный - төтенше салық
налог экологический - экологиялық салық
налог экспортный - экспорт салығы
налоги в Республике Казахстан - Қазақстан 
Республикасындағы салықтар 

налоги единовременные - бір жолғы салықтар
налоги единые - бірыңғай салықтар
налоги на перевод ценных бумаг - бағалы қағаздар 
аударымына салынатын салық
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налоги на экспорт и импорт - экспорт пен импортқа 
салынатын салықтар 

налоги общего назначения - жалпы мақсаттағы 
салықтар

налоги, предназначенные для финансирования 
дорожных фондов - жол қорларын қаржыландыруға 
арналған салықтар

налоги с населения - халықтан алынатын салықтар
налоги с физических лиц - жеке тұлғалардан алынатын 
салықтар, жеке тұлға салықтары

налоги с юридических лиц - заңды тұлғалардан 
алынатын салықтар, заңды тұлға салықтары

налоговая администрация - салық əкімшілігі
налоговая амнистия - салық рақымшылығы, салық 
кешірімі

налоговая база - салық базасы, салық негізі 
налоговая база бюджета - бюджеттің салық базасы, 
бюджеттің салық негізі

налоговая база налога на сверхприбыль - үстеме 
пайда салығының салық базасы

налоговая база по налогу на имущество - мүлік 
салығы бойынша салық базасы

налоговая декларация - салық мағлұмдамасы 
налоговая деятельность - салықтық қызмет, салық 
қызметі

налоговая деятельность государства - мемлекеттің 
салықтық қызметі, мемлекеттің салық қызметі

налоговая задолженность - салық берешегі, салықтық 
берешек

налоговая защита - салық қорғанышы
налоговая индексация - салықты индекстеу
налоговая инспекция - салық инспекциясы
налоговая квота - салық үлестемесі 
налоговая лазейка - салық ілігі 
налоговая льгота - салық жеңілдігі
налоговая нагрузка - салық жүктемесі
налоговая облигация - салық облигациясы
налоговая оговорка - салық ескертпесі
налоговая оптимизация - салықты оңтайландыру
налоговая отчетность - салық есептемесі, салықтық 
есеп беру, салық есеп-қисабы

налоговая политика - салық саясаты 
налоговая полиция - салық полициясы
налоговая проверка - салықтық тексеру, салықтық 
тексерме

налоговая прогрессия - салық үдемелі
налоговая продажа - салық сатылымы, салықтық сату 
налоговая разница - салық айырмасы 
налоговая регистрация - салықты тіркеу
налоговая реформа - салық реформасы
налоговая система - салық жүйесі 
налоговая скидка - салық шегерімі 
налоговая служба - салық қызметі
налоговая ставка - салық мөлшерлемесі 
налоговая стоимость - салық құны, салықтық құн 
налоговая тайна - салық құпиясы
налоговая теория - салық теориясы
налоговая тяжесть - салық ауырлығы

налоговая экспертиза - салық сараптамасы
налоговая юрисдикция - салықтық заңи хұкім 
налогово-бюджетная политика - салық-бюджет саясаты
налоговое администрирование - салықтық əкімшілік 
ету 

налоговое бремя - салық ауыртпалығы 
налоговое законодательство - салық заңдары, салық 
заңнамасы 

налоговое избыточное бремя - артық салық 
ауыртпалығы 

налоговое исполнение бюджетов - бюджеттердің салық 
жөнінен атқарылуы

налоговое льготирование - салық жеңілдіктерін беру
налоговое обязательство - салық міндеттемесі
налоговое планирование - салықты жоспарлау
налоговое право - салық құқығы 
налоговое право удержания - салықтық ұстап қалу 
құқығы

налоговое правонарушение - салық құқығын 
бұзушылық 

налоговое расследование - салықтық тергеу
налоговое регулирование - салықпен реттеу, салықтық 
реттеу 

налоговое резидентство - салық резиденттігі 
налоговое уведомление - салық хабарламасы
налоговое управление - салық басқармасы
налоговые власти - салық билігі, салық өкімет 
орындары

налоговые вычеты - салық шегерісі
налоговые гавани - салық айлақтары 
налоговые декларации по налогу на добавленную 
стоимость - қосылған құнға салынатын салық 
бойынша салық мағлұмдамасы

налоговые доходы - салық кірісі
налоговые инструменты - салық құралдары
налоговые каникулы - салық каникулы, салық 
демалысы, салық тыныстамасы 

налоговые конвенции - салық келісімшарттары
налоговые отношения - салық қатынастары
налоговые полномочия - салық өкілеттігі
налоговые поступления - салық түсімдері
налоговые поступления в республиканский бюджет - 
республикалық бюджетке түсетін салық түсімдері

налоговые расчеты - салықтық есеп айырысу
налоговые санкции - салық санкциялары 
налоговые сертификаты - салық сертификаттары 
налоговые стимулы - салық ынталандырмасы
налоговые счета-фактуры - салық шот-фактуралары
налоговые тарифы - салық тарифтері
налоговые убежища - салық бассауғасы, салықтан 
бассауғалау 

налоговый агент - салық агенті
налоговый аппарат - салық аппараты
налоговый базис - салық базисі 
налоговый год - салық жылы
налоговый депозитный сертификат - депозиттік салық 
сертификаты 

налоговый документ - салық құжаты
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налоговый доход - салық табысы 
налоговый зонтик - салық қолшатыры, салық бүркеніші
налоговый иммунитет - салық иммунитеті 
налоговый инспектор - салық инспекторы
налоговый кадастр - салық тізімдігі
налоговый календарь - салық күнтізбесі, салықтық 
күнтізбе

налоговый кодекс - салық кодексі
налоговый комитет - салық комитеті
налоговый кредит - салық кредиті 
налоговый лизинг - салық лизингі
налоговый нажим - салық қыспағы
налоговый объект - салық объектісі
налоговый оклад - салықпұл, салық салымы
налоговый орган - салық органы
налоговый пакет - салық пакеті
налоговый патент - салық патенті
налоговый период - салық салу кезеңі 
налоговый платеж - салық төлемі
налоговый потенциал - салық əлеуеті 
налоговый пресс - салық салмағы, салық қысымы, 
салық ауыртпалығы 

налоговый рай - салық жұмағы 
налоговый режим - салық тəртіптемесі
налоговый резервный сертификат - салықтық сақтық 
қор сертификаты

налоговый своп - салық свопы 
налоговый сертификат - салық сертификаты
налоговый список - салық тізімі
налоговый спрэд - салық спрэді 
налоговый статус - салықтық мəртебе 
налоговый стеллаж - салық сөресі 
налоговый суверенитет - салық егемендігі 
налоговый тариф - салық тарифі
налоговый тормоз - салық тежеуіші
налоговый участок - салық телімі
налоговый учет - салық есебі
налоговый штраф - салық айыппұлы
налоговый щит - салық қалқаны
налогооблагаемая база - салық салынатын база, салық 
салынатын негіз 

налогооблагаемая прибыль - салық салынатын пайда
налогооблагаемая стоимость - салық салынатын құн
налогооблагаемые муниципальные облигации - салық 
салынатын муниципалдық облигациялар

налогооблагаемый доход - салық салынатын табыс 
налогооблагаемый минимум - салық салынатын 
минимум

налогооблагаемый эквивалентный доход - салық 
салынатын баламалы табыс

налогообложение - салық салу
налогообложение грантов - гранттарға салық салу 
налогообложение двойное - қос дүркін салық салу, 
қосарланған салық салу, қосарлы салық салу, қос 
салық салу 

налогообложение дифференцированное - сараланған 
салық салу

налогообложение доходов - кіріске салық салу 

налогообложение драгоценных металлов и 
драгоценных камней, изделий из них - асыл 
металдар мен асыл тастарға, олардан жасалған 
бұйымдарға салық салу

налогообложение иностранных субъектов - шетелдік 
субъектілерге салық салу

налогообложение иностранных физических лиц - 
шетелдік жеке тұлғаларға салық салу

налогообложение иностранных юридических лиц - 
шетелдік заңды тұлғаларға салық салу

налогообложение использования природных ресурсов 
- табиғаттың сақтаулы қорларын пайдалануға салық 
салу

налогообложение комплексное - кешенді салық салу
налогообложение косвенное - жанама салық салу 
налогообложение льготное - жеңілдікті салық салу
налогообложение международных перевозок - 
халықаралық тасымалдарға салық салу

налогообложение недропользователей - жер қойнауын 
пайдаланушыларға салық салу

налогообложение отложенное - кейінге қалдырылған 
салық салу

налогообложение отсроченное - мерзімі ұзартылған 
салық салу, мəулеттік салық салу

налогообложение по месту жительства - тұрғылықты 
мекені бойынша салық салу

налогообложение по принципу постоянного 
местопребывания - тұрақты келген мекені қағидаты 
бойынша салық салу

налогообложение потребителей - тұтынушыларға 
салық салу 

налогообложение предприятий - кəсіпорындарға салық 
салу

налогообложение прибыли - пайдаға салық салу
налогообложение принудительное - мəжбүрлемелі 
салық салу

налогообложение прогрессивное - үдемелі салық салу
налогообложение пропорциональное - үйлесімді салық 
салу

налогообложение прямое - тікелей салық салу, төте 
салық салу

налогообложение равное - тең салық салу
налогообложение расходов - шығысқа салық салу
налогообложение регрессивное - кемімелі салық салу
налогообложение собственности - меншікке салық  
салу 

налогообложение чрезмерное - шектен тыс салық салу
налогоплательщик - салық төлеуші 
налогоспособность - салық төлеуге қабілеттілік
наложение ареста - тыйым салу 
наложение ареста и обращение взыскания на деньги 
и имущество - ақша мен мүлікке тыйым салу жəне 
өндіріп алу

наложение ареста на денежные средства - ақшалай 
қаражатқа тыйым салу

наложение ареста на имущество - мүлікке тыйым салу
наложение ареста на имущество в обеспечение долга - 
борышты қамтамасыз ету үшін мүлікке тыйым салу 
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наложение ареста на имущество должника у третьего 
лица - борышкердің үшінші тұлғадағы мүлкіне тыйым 
салу

наложение ареста на суммы, причитающиеся 
должнику с третьего лица - үшінші тұлғадан 
борышкерге тиесілі сомаға тыйым салу

наложение взыскания - жаза қолдану, өндіріп алу
наложение запрета - тыйым салу
наложение обязательства - міндеттеме жүктеу
наложение пени - өсімпұл салу 
наложение печати - мөр басу
наложение платежа - төлем салу
наложение пломб - қорғасын мөр салу, пломб салу
наложение санкции - ықпалшара қолдану
наложение судебных штрафов - сот айыппұлын салу
наложение штрафа - айыппұл салу
наложение эмбарго - тыйым салу
наложенный платеж - үстелме төлем 
наложить взыскание - өндіріп алу, төлету 
наложить запрет - тыйым салу
наложить резолюцию - бұрыштама қою; қарар жазу
намерение - ниет, пиғыл
наметка - долбар
наметка плана - жоспардың долбары
намеченные финансовые ассигнования - межеленген 
қаржылық қаражаттандыру

намеченный уровень валютного курса - валюталық 
бағамның межеленген деңгейі

намотка пленки - үлдірді орау
нанесение повреждения - зақым келтіру
нанесение ущерба - нұқсан келтіру, зиян келтіру
нанесение штрихового кода - сызықшалы код түсіру
нанести визит - сапармен бару, сапармен келу
наниматель - жалдаушы
наниматель сейфа - сейфті жалдаушы
наотрез отказаться - үзілді-кесілді бас тарту
написание слитное - бірге (қосып) жазу
написать заявление - арыз жазу
напластования - қаттау, қатпарлау
наплыв заказов - тапсырыстардың қаптауы
наплыв покупателей - сатып алушылардың қаптауы
наплыв посетителей - келушілердің қаптауы
наплыв предложений на продажу - сатуға ұсыныстың 
қаптауы

наплыв сомнительных денег - күмəнді ақшаның 
қаптауы

наплыв требований в банк о возвращении вкладов 
- банкке салымдарды қайтару туралы талаптардың 
қаптауы 

напоминание - ескерту, еске салу
напоминание должнику о немедленном платеже - 
борышкерге төлемді дереу төлеу туралы еске салу

напоминание должнику с требованием немедленной 
оплаты - борышқорға дереу төлеу талабымен ескерту

напоминание о выплате премии - сыйлықақы төлеу 
туралы ескерту

напоминание о задолженности - берешек туралы еске 
салу

напоминание о платеже - төлем туралы ескерту
напоминание о погашении задолженности - берешекті 
өтеу туралы еске салу

напоминание об истечении срока платежа - төлем 
мерзімінің өткені туралы еске салу

напоминание об уплате долга - борышты төлеу туралы 
еске салу

напоминание официальное - ресми ескерту
напоминание письменное - жазбаша ескерту
напоминание повторное - қайталап ескерту
напоминание последнее - соңғы ескерту
направить - жолдау, жіберу
направить документ - құжатты жіберу
направить на согласование - келісім алуға жолдау, 
келісуге жіберу

направить обмен в обход - айырбасты аралатуға жіберу
направить письмо, направлять письмо - хатты жіберу
направить послание - үндеу жолдау
направление - бағыт, бағдар; жолдама
направление авизо - авизо жолдау
направление выданной ссуды - берілген несиенің 
бағытталуы

направление движения цен - баға қозғалысын  
бағыттау

направление депеш в обход - жеделхатты аралатуға 
жіберу

направление деятельности - қызмет бағыты
направление документа - құжатты жолдау
направление запроса - сауал жолдау
направление напоминания - ескерту жолдау
направление платежа - төлемді жолдау
направление по адресу - мекенжай бойынша жолдау
направление по факсу - факспен жіберу 
направление почтовых отправлений - пошта 
жөнелтімдерінің бағыты

направление приоритетное - басым бағыт
направление проспекта инвестору - инвесторға 
аңдатпа жолдау 

направление развития - даму бағыты
направление уведомления - хабарлама жіберу
направление усилий - күш-жігерді бағыттау
направления использования денежных средств - 
ақшалай қаражаттың пайдаланылу бағыттары 

направлять по адресу - мекенжай бойынша жолдау
направляющая кредитная линия - бағыттаушы несие 
желісі 

напрокат - уақытша жалдау
напряжение - кернеу; шиеленіс; қарбаластық
напряжение в банковской системе - банк жүйесіндегі 
шиеленіс 

напряжение в кредитной сфере - кредит саласындағы 
шиеленіс

напряжение денежного рынка - ақша нарығының 
шиеленісі

напряжение международной обстановки - 
халықаралық жағдайдың шиеленісуі

напряженное финансовое положение - шиеленісті 
қаржы жағдайы
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напряженность на денежном рынке - ақша 
нарығындағы шиеленіс

напряженность финансовая - қаржылық қауырттылық
напряженность экономическая - экономикалық 
шиеленіс

напряженный план - қауырт жоспар
нарастать - өсе түсу
нарастающая сумма - өспелі сома
нарастающие проценты - өсе түсетін пайыз
нарастающий итог - өспелі жиыны, өспелі жиынтық, 
өспелі қорытынды

нарастающий пай - өспелі үлеспұл 
наращение - ұлғаю, ұлғайту, еселену 
наращение суммы ссуды - несие сомасының өсуі
наращенная сумма ссуды - несиенің өсірілген сомасы
наращенный - еселенген
наращенный капитал - өскен капитал
наращивание - арттыру, ұлғайту, арту
наращивание капитала - капиталды ұлғайту
наращивание корешка - түбіршегін ұзарту
наращивание экономического потенциала - 
экономикалық əлеуетті ұлғайту

нарицательная стоимость - көрсетулі құн
нарицательная цена - көрсетулі баға 
наркотик - есірткі 
народ - халық
Народный банк - Халық банкі
Народный банк РК - ҚР Халық банкі
народный доход - халық табысы
Народный сберегательный банк РК - ҚР Халық жинақ 
банкі

народонаселение - тұрғын халық 
наросшая сумма компенсации - өтемақының өскен 
сомасы

наросшие проценты - өскен пайыздар
наросший - өскен  
наружный край почтовой марки - пошта маркасының 
сыртқы жиегі

нарушение - бұрмалау, жолсыздық, тəртіп бұзу 
нарушение административное - əкімшілік бұрмалау
нарушение баланса - теңгерімді бұзу
нарушение валютного законодательства - валюталық 
заңнаманы бұзу

нарушение валютного контроля - валюталық 
бақылауды бұзу

нарушение гарантии - кепілдіктің бұзылуы
нарушение денежного обращения - ақша айналысының 
бұзылуы

нарушение договора - шартты бұзу, шарттың     
бұзылуы 

нарушение договоренности - уағдаластықты бұзу
нарушение закона - заңның бұзылуы, заңды бұзу 
нарушение законности - заңдылықтың бұзылуы
нарушение инструкций - нұсқаулықтарды бұзу
нарушение квот - үлестемелердің бұзылуы
нарушение конституции - конституцияны бұрмалау 
нарушение контракта - келісімшартты бұзу, 
келісімшарттың бұзылуы 

нарушение международного договора - халықаралық 
шартты бұзу, халықаралық шарттың бұзылуы

нарушение международного права - халықаралық 
құқықтың бұзылуы

нарушение налогового законодательства - салық 
заңдарын бұзу, салық заңнамасын бұзу

нарушение налогообложения - салық салудың бұзылуы
нарушение некоторых условий контракта - 
келісімшарттың кейбір шарттарының бұзылуы

нарушение неумышленное - білместіктен бұзушылық
нарушение норм - нормаларды бұзу
нарушение норм права - құқық нормаларының 
бұзылуы 

нарушение обеспечения - қамтамасыз етудің бұзылуы, 
қамсыздандырудың бұзылуы 

нарушение обязательства - міндеттеменің бұзылуы
нарушение паритета - тепе-теңдікті бұзу
нарушение патента - патенттің бұзылуы 
нарушение патентных прав - патенттік құқықтардың 
бұзылуы

нарушение полномочий - өкілеттікті бұзу
нарушение положения - ереженің бұзылуы
нарушение положения договора - шарт ережесінің 
бұзылуы

нарушение положения контракта - келісімшарт 
ережесінің бұзылуы

нарушение порядка - тəртіптің бұзылуы
нарушение порядка платежей - төлем тəртібінің 
бұзылуы

нарушение права - құқық бұзушылық, құқықтың 
бұзылуы 

нарушение права на интеллектуальную 
собственность - зияткерлік меншік құқығының 
бұзылуы

нарушение правил - ережелерді бұзу
нарушение правил поставки ценных бумаг - бағалы 
қағаздар жеткізілімі ережелерін бұзу

нарушение профессиональной тайны - кəсіби 
құпияның бұзылуы

нарушение профессиональной этики - кəсіптік əдептің 
бұзылуы

нарушение равновесия валютных курсов - валюталық 
бағамның тепе-теңдігін бұзу

нарушение секретности - құпиялықтың бұзылуы
нарушение соглашения - келісімнің бұзылуы
нарушение срока - мерзімнің бұзылуы
нарушение сроков поставки - жеткізілім мерзімінің 
бұзылуы

нарушение стабильного положения в экономике - 
экономикадағы тұрақты жағдайдың бұзылуы 

нарушение стандарта - стантарттың бұзылуы
нарушение таможенного законодательства - кеден 
заңнамасын бұзу

нарушение таможенных правил - кеден ережелерін 
бұзу

нарушение техники безопасности - қауіпсіздік 
техникасын бұзу

нарушение требований - талаптардың бұзылуы
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нарушение трудовой деятельности - еңбек қызметін 
бұзу

нарушение условий - шартты талаптардың бұзылуы
нарушение условий договора - шарт талаптарының 
бұзылуы

нарушение условий контракта - келісімшарт 
талаптарын бұзу

нарушение условий кредитного договора - кредит 
шарты талаптарының бұзылуы

нарушение условий страхования - сақтандыру 
талаптарының бұзылуы

нарушение условий чартера - чартер талаптарының 
бұзылуы

“нарушений нет” - “тəртіп бұзушылық жоқ”
нарушенная ссуда - бұзылған несие 
нарушенный период - бұзылған кезең
нарушитель - бұзушы, бұрмалаушы 
нарушитель закона - заң бұзушы
нарушитель злостный - қаскөй бұзушы
нарушитель патента - патентті бұзушы 
нарушитель платежной дисциплины - төлем тəртібін 
бұзушы 

нарушитель права - құқық бұзушы 
нарушитель трудовой дисциплины - еңбек тəртібін 
бұзушы

нарушить нейтралитет - бейтараптықты бұзу
наряд - жүктелім, өкімхат, дəргей, тапсырма құжат 
наряд выписать - наряд жазу
наряд-заказ - тапсырыс-жүктелім
“насдак” индекс - “насдак” индекс 
население - халық, тұрғын халық
население гражданское - азаматтық халық
население занятое - жұмыспен қамтылған халық 
население незанятое - жұмыспен қамтылмаған халық
население неполностью занятое - жұмыспен толық 
қамтылмаған халық, жұмыспен жартылай қамтылған 
халық

население экономически активное - экономикалық 
тұрғыдан белсенді халық

население экономически неактивное - экономикалық 
тұрғыдан енжар халық

населенность - халықтың жиі қоныстануы
населенный пункт - елді мекен, кент 
насечки по краям монеты - мəнеттің (тиынның) 
жиегіндегі кертпелер

насилие - зорлау, күштеу
насильник - зорлықшы
наследие - мұра
наследие архивное - мұрағаттық мұра
наследие документальное - құжаттық
наследие эпистолярное - жазба мұра 
наследник - мұрагер
наследник законный - заңды мұрагер
наследник по боковой линии - жұрағат мұрагер 
наследник по завещанию - өсиет бойынша мұрагер
наследник по закону - заң бойынша мұрагер
наследник страхователя - сақтанушының мұрагері
наследование - мұралану, мұраға алу

наследование вклада - салым ақшаны мұрагерлікпен 
алу, салым ақшаны мұралану 

наследование документов - құжаттарды мұралану
наследование облигаций займов - қарыз 
облигацияларын мұралану

наследование по завещанию - өсиет бойынша мұралану 
наследование по закону - заң бойынша мұралану
наследование по родству - туыстық бойынша мұралану 
наследование при отсутствии завещания - өсиет 
болмаған жағдайда мұралану

наследование совместно - ортақ мұралану, бірлесіп 
мұралану

наследование ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
мұралану

наследственные пошлины - мұрагерлік баж
наследство - мұра, мұрагерлік, мирас 
наследство коллатеральное - жамағайындық мұра 
наследство невостребованное - талап етілмеген мұра 
наследуемое материальное имущество - мұраланатын 
материалдық мүлік

наставление - өсиет, тəлімгерлік
наставник - тəлімгер (ақылшы-ұстаз)
наставничество - тəлімгерлік
настаивание на платеже - төлемді талап ету
настоятелное требование - табанды талап
настоятельно требовать уплаты долга - борышты 
төлеуді табанды түрде талап ету

настоящая стоимость - қазіргі құн
настоящая стоимость инвестиций - инвестициялардың 
қазіргі құны

настоящая стоимость ценной бумаги - бағалы 
қағаздың қазіргі құны

настоящие деньги - нағыз ақша (монометаллизм)
настоящий бенефициарий - нағыз бенефициарий
настоящим - осымен 
настроение повышательное - жоғарылатушылық пиғыл 
настроение покупательское - сатып алушылық пиғыл
настроение понижательное - төмендетушілік пиғыл 
настроение рынка (рыночное) - нарық ауаны
настроение финансового рынка - қаржы нарығының 
ауаны

наступление момента налогового обязательства - 
салық міндеттемесі мезетінің басталуы

наступление риска - тəуекелдің басталуы 
наступление срока - мерзімнің басталуы
наступление срока платежа - төлем мерзімінің 
басталуы

наступление срока погашения - өтеу мерзімінің 
басталуы

наступление страхового случая - сақтандыру 
уақиғасының басталуы

насущный - өзекті 
насыщение спроса - сұранысты молықтыру 
насыщенный рынок - молыққан нарық
натиск вкладчиков на банк - салымшылардың банкке 
қыспағы 

натиск кредиторов - несиегерлердің қыспағы
натура - табиғи 
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натуральная единица - заттай бірлік
натуральные займы - заттай қарыз
натуральные платежи - заттай төлемдер
натуральный - табиғи болмыс 
натуральный налог - заттай салық 
натуральный обмен - заттай айырбас
наука - ғылым
нау-счет - нау-шот 
научная организация труда - еңбекті ғылыми 
ұйымдастыру

научная организация управления - басқаруды ғылыми 
жолмен ұйымдастыру

научно-техническая документация - ғылыми-
техникалық құжаттама

научно-техническая экспертиза - ғылыми-техникалық 
сараптама

научно-техническая экспертиза документов - 
құжаттардың ғылыми-техникалық сараптамасы

научный аппарат - ғылыми аппарат
научный доклад - ғылыми баяндама
находиться под следствием - тергеуде болу
находка - олжа
находка архивная - мұрағаттық олжа (жаңалық)
находящийся в активе - активте тұрған
находящийся в долгу - борышта тұрған
находящийся в обращении - айналыста жүрген
находящийся в обращении выпуск облигаций - 
айналыста жүрген облигациялар шығарылымы

находящийся в общем владении счет - ортақ 
иеленудегі шот

находящийся в стадии исполнения - орындалу 
сатысында тұрған

находящийся на хранении - сақтауда тұрған
нахождение на балансе - теңгерімде болу
нахождение на гарантии - кепілдікте болу
нацелить на... - бағыттау, жұмылдыру
наценка - үстеме баға
наценка брокера - делдалдың үстеме бағасы, брокердің 
үстеме бағасы

наценка бюджетная - бюджеттік үстеме баға
наценка дилера - дилердің үстеме бағасы
национализация - мемлекет меншігіне алу, ұлт 
меншігіне айналдыру 

национализация банков - банктерді ұлт меншігіне 
айналдыру, банктерді мемлекет меншігіне     
айналдыру

национализация банковской системы - банк жүйесін 
ұлт меншігіне айналдыру

национализация ведущих отраслей экономики - 
экономиканың жетекші салаларын мемлекет меншігіне 
алу 

национализация имущества - мүлікті мемлекет 
меншігіне алу

Национальная ассоциация малых предприятий - 
Ұлттық шағын кəсіпорындар қауымдастығы

национальная валюта - ұлттық валюта 
национальная валютная система - ұлттық валюта 
жүйесі

национальная денежная единица - ұлттық ақша 
өлшемі 

национальная денежная система - ұлттық ақша жүйесі 
Национальная комиссия по ценным бумагам - Бағалы 
қағаздар жөніндегі ұлттық комиссия

Национальная комиссия по электронным платежам - 
Электрондық төлемдер жөніндегі ұлттық комиссия

национальная ликвидность - ұлттық өтімділік 
(өтемпаздық)

национальная межбанковская система платежных 
карточек - ұлттық банк аралық төлем карточкалары 
жүйесі

национальная монетарная база - ұлттық ақша қоры
национальная программа приватизации - ұлттық 
жекешелендіру бағдарламасы

национальная система жиросчетов - ұлттық 
жирошоттар жүйесі

национальная система идентификации ценных бумаг 
(NSІN) - бағалы қағаздарды ұлттық сəйкестендіру 
жүйесі

национальная система кодирования инкассируемых 
документов - инкассоланатын құжаттарды кодтаудың 
ұлттық жүйесі

национальная система переводов для взаимных 
инвесторов, Инк. - өзара қарыз инвесторлары үшін 
аударымдардың ұлттық жүйесі, Инк.

национальная система переводов для взаимных 
институтов, Инк. - өзара қарыз институттары үшін 
аударымдардың ұлттық жүйесі, Инк.

национальная система преференций - ұлттық 
пұрсаттылықтар жүйесі

национальная ставка налога - салықтың ұлттық 
мөлшерлемесі, ұлттық салық мөлшерлемесі

национальная ставка процента - ұлттық пайыз 
мөлшерлемесі

национальное агентство - ұлттық агенттік
национальное агентство по иностранным 
инвестициям - шетелдік инвестициялар жөніндегі 
ұлттық агенттік

национальное богатство - ұлттық байлық 
национальное законодательство - ұлттық заңнама 
национальное различие в заработной плате - 
жалақыдағы ұлттық айырмашылық

национальное рейтинговое агентство - ұлттық 
рейтингілік агенттік 

национальное справочное бюро о военнопленных - 
əскери тұтқындар туралы ұлттық анықтамалық бюро

национальное счетоводство - ұлттық есеп жүргізу, 
ұлттық есепшілік

национальные банки - ұлттық банктер
национальные банки развития - ұлттық даму банктері 
национальные банкноты - ұлттық банкноттар
национальные органы государственного управления 

- мемлекеттік басқарудың ұлттық органдары, ұлттық 
мемлекеттік басқару органдары

национальные сберегательные облигации - ұлттық 
жинақ облигациялары

национальные счета - ұлттық шоттар 
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национальный - ұлттық
национальный архивный фонд - ұлттық мұрағат қоры 
национальный банк - ұлттық банк 
Национальный банк РК - ҚР Ұлттық банкі 
национальный банковский совет - ұлттық банк кеңесі
национальный валютный эквивалент - ұлттық 
валюталық балама

национальный государственный банк - ұлттық 
мемлекеттік банк

национальный долг - ұлттық борыш 
национальный доход - ұлттық табыс 
национальный доход в сопоставимых ценах - 
салыстырмалы бағамен есептегендегі ұлттық табыс

национальный оператор почты - ұлттық пошта 
операторы

национальный перевозчик - ұлттық тасымалдаушы
национальный план - ұлттық жоспар 
национальный платеж - ұлттық төлем
Национальный платежный совет при НБРК - ҚРҰБ 
жанындағы Ұлттық төлем кеңесі

национальный продукт - ұлттық өнім 
национальный реестр - ұлттық тізілім
национальный реестр индивидуальных 
идентификационных номеров - жеке сəйкестендіру 
нөмірлерінің ұлттық тізілімі

национальный режим - ұлттық режим, ұлттық 
тəртіптеме 

национальный рынок - ұлттық нарық
национальный рынок страхования - ұлттық 
сақтандыру нарығы 

национальный сберегательный регистр - ұлттық 
жинақ ақша тіркелімі 

Национальный Совет по корпоративному 
управлению Казахстана (НСКУК) - Қазақстанның 
Корпоративтік басқару жөніндегі Ұлттық Кеңесі

национальный фонд - ұлттық қор
Национальный фонд Республики Казахстан - 
Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры

нация - ұлт
начало - басы, басталуы, қайнар көзі, бастауы
начало линии - желінің басталуы
начало ответственности страховщика - сақтандырушы 
жауапкершілігінің басталуы

начало паритетное - бара-барлық негіз, бара-барлық 
бастау

начало почтовой операции - пошта операциясының 
басталуы

начальная военная подготовка (НВП) - бастауыш 
əскери даярлық

начальная дата расчета процентов - пайыз есептеудің 
басталған күні 

начальная котировка - бастапқы баға белгіленімі
начальная маржа - бастапқы маржа
начальная проводка - бастапқы өткізбе (жазба)
начальная скидка - бастапқы шегерім
начальная ставка - бастапқы мөлшерлеме
начальная цена - бастапқы баға
начальник - бастық

начальник гражданской обороны - азаматтық 
қорғаныс бастығы

начальник отдела - бөлім бастығы
начальник отдела кадров - кадрлар бөлімінің     
бастығы

начальник отделения - бөлімше бастығы
начальник почтового вагона - пошта вагонының 
бастығы 

начальник почты - пошта бастығы
начальник управления - басқарма бастығы
начальное обременение - бастапқы ауыртпалық
начальные комиссионные - бастапқы комиссиялық 
алым

начальный баланс - бастапқы теңгерім
начальный бухгалтерский баланс - бастапқы 
бухгалтерлік теңгерім 

начальный вступительный баланс - бастапқы кіріспе 
теңгерім

начальный капитал - бастапқы капитал
начальный кредит - бастапқы несие
начальный курс - бастапқы бағам 
начальный платеж - бастапқы төлем
начальство - басшылық, бастықтар
начатки - алғашқы мəліметтер 
начет - мойнына мінгізу, мойынға жазу, ұстап қалу 
начет денежный - мойнына ақша міну
начинание - бастама, басталған іс
начинать с новой строки - жаңа жолдан жазу
начисление - есептеу, ақша есептеу, санау, есептелген 
қаржы

начисление амортизационное - тозымпұл есептеу 
начисление в бухгалтерском учете износа на 
нематериальные активы - бухгалтерлік есепте 
тозуды бейматериалдық активтерге есептеу

начисление в социальные фонды - əлеуметтік қорларға 
есептеу

начисление издержек - шығынды есептеу
начисление износа - тозымды есептеу
начисление износа по восстановительной стоимости - 
тозымды қалпына келтіру құны бойынша есептеу

начисление износа по первоначальной стоимости - 
тозымды бастапқы құны бойынша есептеу

начисление комиссии - комиссия есептеу
начисление на заработную плату - жалақыға 
есептелген төлем, жалақыға төлем есептеу 

начисление на счет процентов на капитал и сумм 
погашения долга - капиталға шаққандағы пайыз бен 
борышты өтеу сомасының шотына есептеу

начисление налога (налоговое) - салық есептеу
начисление пени - өсімпұл есептеу
начисление пени за долги по налогам - салықтар 
бойынша борыштары үшін өсімпұл есептеу

начисление платы - төлемақы есептеу
начисление пособий по безработице - жұмыссыздық 
бойынша жəрдемақы есептеу

начисление процентов - пайыз есептеу
начисление процентов на капитал - капиталға 
шаққандағы пайызды есептеу
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начисление процентов по вкладам - салымдар 
бойынша пайыз есептеу

начисление процентов по займу - қарыз бойынша 
пайыз есептеу

начисление процентов по кредитам - кредит бойынша 
пайыз есептеу

начисление сборов - алым есептеу
начисление таможенных пошлин - кеден бажын 
есептеу

начисление штрафа - айыппұл есептеу
начисленная заработная плата - есептелген жалақы 
начисленные дивиденды - есептелген дивиденд 
начисленные пени - есептелген өсімпұл, есептелген 
өсімақы

начисленные платежи - есептелген төлемдер
начисленные проценты - есептелген пайыздар
начисленные суммы - есептелген сома 
начисленный бюджет - есептелген бюджет 
начисленный доход - есептелген табыс, есептелген кіріс
начисленный процент к получению - алуға ұсынылып 
есептелген пайыз

начислено таможенной пошлиной - кеден бажы 
есептелді 

начислить - есептеу, есептеп шығару
начитанность - білімдарлық
начитанный - білімдар, хабардар
“наш счет” - “біздің шот” 
нашествие - шапқыншылық 
не возвращенная в срок ссуда - мерзімінде 
қайтарылмаған несие 

не востребовано - талап етілмеген
не выкупленная в срок облигация - мерзімінде сатып 
алынбаған облигация

“не выполнен за давностью” - “мерзімі өтуі себепті 
орындалмады” 

не дающий о себе информации - өзі туралы ақпарат 
бермеуші (брокер туралы)

не дающий права участия в голосовании - дауыс 
беруге қатысу құқығын бермейтін (акция туралы)

не допускаемый адрес - рұқсат етілмейтін мекенжай
не захеджированная позиция - хеджерленбеген 
жайғасым

не защищенный от неблагоприятного движения цен - 
бағаның қолайсыз қозғалысынан қорғалмаған 

не известен - белгісіз
не имеющий денежного выражения - ақшалай 
тұлғаланбаған

не имеющий задолженности - берешектің болмауы
не имеющий силы - күші жоқ
не имеющий юридической силы - заңи күші болмауы
не к месту - орынсыз 
“не к приказу” - “бұйрыққа емес”, “бұйрық берілмесін” 
не обеспеченная гарантией ссуда - кепілдікпен 
қамтамасыз етілмеген несие

“не обеспечено денежным покрытием” - “ақшалай 
өтеммен қамтамасыз етілмеген” 

не обращающийся - айналысқа түспейтін 
не обремененный долгами - борышқа батпаған

не оказывающий влияния на доходы государства - 
мемлекеттің кірісіне ықпал етпейтін

не охваченный квотой - үлестемемен қамтылмаған
не погашенная в срок облигация - мерзімінде 
өтелмеген облигация 

не подлежащее продаже право собственности - сатуға 
жатпайтын меншік құқығы

не подлежащие выкупу акции - сатып алуға жатпайтын 
акциялар 

не подлежащий досрочному погашению - мерзімінен 
бұрын өтеуге жатпайтын 

не подлежащий отмене - күшін жоюға жатпайтын
не подлежащий отмене банковский кредит - күшін 
жоюға жатпайтын банк кредиті

не подлежащий рефинансированию - қайта 
қаржыландыруға жатпайтын

не подлежащий рефинансированию долг - қайта 
қаржыландыруға жатпайтын борыш

“не подлежит к оплате” - “төлеуге жатпайды”
не представляющий ценности - құндылығы жоқ
не предусматривающий накопление дивиденда - 
дивидендтің қорлануы көзделмейтін

не предъявлять ценные бумаги к погашению - бағалы 
қағаздарды өтеуге ұсынбау

не признавать - танылмасын, мойындалмасын
“не приказу” - “бұйрыққа берілмесін” 
не принимать чек к оплате - чек төлеуге 
қабылданбасын

не приносящий доход в виде процентов - пайыз 
түрінде табыс əкелмейтін 

не приносящий дохода - табыс əкелмейтін
не приносящий процентов - пайыз əкелмейтін
не принятие в расчет - есепке алмау
не противоречить нормативным актам - нормативтік 
актілерге қайшы келмеу

не разменный на золото - алтынға айырбасталмайтын
не расположенный к риску - тəуекелге (қатерге) бейім 
тұрмаған

не связывать себя обязательствами - өзін 
міндеттемелермен байланыстырмау

не снижать назначенной цены - тағайындалған бағаны 
төмендетпеу

“не снижать” - “бағасы төмендетілмесін”
“не со мной” - “менімен бірге емес”
не соблюдение сроков - мерзімді сақтамау
не срочный процент - мерзімсіз пайыз 
не требуется утверждения - қуаттау қажет етілмейді
не участвующий в распределении дивидендов - 
дивидендтерді бөлуге қатыспаушы

неадекватность действий - іс-қимылдың сəйкессіздігі
неаккредитованный инвестор - тіркелмеген инвестор
неактивная ценная бумага - бейактив бағалы қағаз
неактивные акции - бейактив акциялар 
неактивные облигации - бейактив облигациялар 
неактивные ценные бумаги - бейактив бағалы қағаздар
неактивный депозитный счет в банке - банктегі 
бейактив депозиттік шот

неактивный рынок - бейактив нарық
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неактивный счет - бейактив шот, белсенді емес шот
неакцептованный - акцептелмеген, ризалық берілмеген
неакцептованный вексель - акцептелмеген вексель
неакцептованный чек - акцептелмеген чек
неакционерный - бейакционерлік, акционерлік емес 
неакционерный банк - бейакционерлік банк
неассигнованный - қаражаттандырылмаған
небанк - банкке жатпайтын, бейбанк
небанковская деятельность - бейбанктік қызмет
небанковская дочерняя компания - бейбанктік еншілес 
компания

небанковская кредитная организация - бейбанктік 
кредит ұйымдары

небанковские банки - банкке жатпайтын банктер, 
бейбанк банктер 

небанковские операции - бейбанктік операциялар
небанковские финансовые институты - бейбанктік 
қаржы институттары

небанковские финансовые продукты - бейбанктік 
қаржы өнімдері

небанковский - бейбанктік
небанковский депозитный институт - бейбанктік 
депозиттік институт

небанковский институт - бейбанктік институт, банкке 
жатпайтын институт

небанковский участник - бейбанктік қатысушы
небанковский финансовый посредник - бейбанктік 
қаржы делдалы

небанковское предприятие - бейбанктік кəсіпорын
небанковское финансирование - бейбанктік 
қаржыландыру

небанковское финансовое учреждение - бейбанктік 
қаржы мекемесі

небанковское финансово-кредитное учреждение - 
бейбанктік қаржы-кредит мекемесі

небиржевой - бейбиржалық, биржалық емес, биржадан 
тыс 

неблаговидный - лайықсыз 
неблагонадежный - сенімсіз 
неблагопристойный - əдепсіз
неблагоприятная информация - қолайсыз ақпарат
неблагоприятная конъюнктура - қолайсыз жағдаят
неблагоприятная тенденция экономического 
развития - экономикалық дамудың қолайсыз үрдісі

неблагоприятное состояние рынка - нарықтың 
қолайсыз жай-күйі

неблагоприятное финансовое положение - қолайсыз 
қаржылық жағдай

неблагоприятный баланс - қолайсыз теңгерім 
небрежность - салдыр-салақтық, ұқыпсыздық, 
немқұрайдылық 

небрежность при исполнении обязанностей - 
міндеттерді орындаудағы салдыр-салақтық

небывало низкая цена - бұрын-соңды болмаған төмен 
баға

невалютированный полис - валюталандырылмаған 
полис 

неведение - білместік, бейхабарлық, хабарсыздық

невежественность - надандық, білімсіздік
невежество - надандық 
невзысканные проценты - өндіріп алынбаған пайыздар
невзысканный - өндіріп алынбаған
невзыскательность - талғамсыздық
невзыскиваемая ссуда - өндіріп алынбайтын несие
невзыскиваемый кредит - өндіріп алынбайтын кредит
невиновность - кінəсіздік
невмешательство - араласпаушылық, қол сұқпаушылық 
невнимательность - ұқыпсыздық 
невозврат - қайтармау 
невозврат авансов - авансты қайтармау
невозврат кредитов - кредитті қайтармау
невозвратность - қайтарылмайтындық
невозвратность кредита - кредиттің 
қайтарылмайтындығы

невозвратные издержки - қайтарылмайтын шығын 
невозместимая сумма - орны толтырылмайтын сома
невозместимый - орны толтырылмайтын 
невозмещаемый деньгами - ақшамен орны 
толтырылмайтын

невозможность выполнения - орындаудың мүмкін 
еместігі

невозможность исполнения - атқарудың мүмкін 
еместігі 

невозможность исполнить обязательство - 
міндеттемені орындаудың мүмкін еместігі

невозобновляемая кредитная линия - жаңаланбайтын 
кредит желісі

невозобновляемый аккредитив - жаңаланбайтын 
аккредитив

невосполнимость - орны толмас, орны толмастық
невосполнимый - орны толмас 
невостребованные вклады - сұралмаған салым ақша, 
талап етілмеген салым ақша, іздеусіз салым ақша

невостребованные вклады - сұралмаған салымдар, 
талап етілмеген салымдар

невостребованные дивиденды - талап етілмеген 
дивидендтер

невостребованные остатки - талап етілмеген 
(сұралмаған) қалдықтар

невостребованные фонды - талап етілмеген қорлар
невостребованный - алынбаған (жіберген иесі алмаған), 
сұралмаған, талап етілмеген

невостребованный груз - сұрауы жоқ жүк 
невостребованный дивиденд - талап етілмеген 
дивиденд

неврученные почтовые отправления - тапсырылмаған 
пошта жөнелтімдері 

невыгодный - пайдасыз, тиімсіз
невыдвижение возражений - наразылық білдірмеу
невыкупаемый - сатып алынбайтын 
невыплата - төленбеу, төлемеу
невыплата дивидендов - дивидендті төлемеу
невыплата долговых обязательств - борышкерлік 
міндеттеменің төленбеуі

невыплата ссуды - несиені төлемеу
невыплаченные дивиденды - төленбеген дивиденд
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невыплаченный остаток - төленбеген қалдық
невыплаченный процент - төленбеген пайыз
невыполнение - орындамау, орындалмау
невыполнение договора - шартты орындамау
невыполнение задания - тапсырманы орындамау
невыполнение заказа - тапсырысты орындамау
невыполнение контракта - келісімшартты орындамау
невыполнение контрактных обязательств - 
келісімшарт міндеттемелерін орындамау

невыполнение обязанностей - міндеттерді орындамау
невыполнение обязанностей должником - 
борышкердің міндеттерді орындамауы

невыполнение обязательств - міндеттемелердің 
орындалмауы, міндеттемелерді орындамау

невыполнение обязательств дебитором - дебитордың 
міндеттемелерді орындамауы

невыполнение обязательств должником - борышкердің 
міндеттемелерді орындамауы

невыполнение обязательств по контракту - 
келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындамау

невыполнение обязательств по поставке - жеткізілім 
бойынша міндеттемелерді орындамау 

невыполнение обязательств по ссуде - несие бойынша 
міндеттемелерді орындамау

невыполнение плана - жоспарды орындамау
невыполнение решения - шешімді орындамау
невыполнение соглашения - келісімді орындамау
невыполнение условий кредитного соглашения - 
кредит келісімінің шарттарын орындамау

невыполненное в срок обязательство - мерзімінде 
орындалмаған міндеттеме

невыполненное долговое обязательство - 
орындалмаған борышкерлік міндеттеме

невыполненное обязательство по контракту - 
келісімшарт бойынша орындалмаған міндеттеме

невыполненные обязательства - орындалмаған 
міндеттемелер

невыполнимый - орындалмайтын
невыход на работу - жұмысқа шықпау 
негабаритный груз - қорамсыз жүк, қорамы үлкен жүк
негарантированное поручение - кепілдіксіз тапсырма, 
кепілдік берілмеген тапсырма

негарантированный заем - кепілдіксіз қарыз
негарантированный кредит - кепілдік берілмеген 
кредит

негативная картотека - жағымсыз картотека
негативное ипотечное обязательство - келеңсіз 
ипотекалық міндеттеме

негативное обязательство - келеңсіз міндеттеме
негативное подтверждение - келеңсіз растама
негативное покрытие - жағымсыз өтем
негативное списание - жағымсыз есептен шығару
негативный - жағымсыз, келеңсіз 
негативный капитал - жағымсыз капитал 
негативный подоходный налог - жағымсыз табыс 
салығы, келеңсіз табыс салығы 

негативный процент - жағымсыз пайыз 
негативный спрос - жағымсыз сұраныс

негативный фактор - жағымсыз фактор 
негибкая цена - икемсіз баға
негибкий капитал - икемсіз капитал
негибкость - икемсіздік
негибкость цен - бағаның икемсіздігі
негласный - құпия, жасырын
негодность - жарамсыздық
неголосующие акции - дауыс құқығын бермейтін 
акциялар 

негосударственная задолженность - беймемлекеттік 
берешек

негосударственная пенсия - беймемлекеттік зейнетақы 
негосударственная форма собственности - 
беймемлекеттік меншік нысаны

негосударственные организации - беймемлекеттік 
ұйымдар

негосударственные страховые организации - 
беймемлекеттік сақтандыру ұйымдары

негосударственные структуры - беймемлекеттік 
құрылымдар

негосударственный заем - беймемлекеттік қарыз
негосударственный накопительный пенсионный 
фонд - беймемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры

негосударственный пенсионный фонд - 
беймемлекеттік зейнетақы қоры 

негосударственный сектор экономики - экономиканың 
беймемлекеттік секторы

негоциация тратт - тратталарды сатып алу 
недатированные ценные бумаги - күні көрсетілмеген 
бағалы қағаздар 

недвижимое имущество - жылжымайтын мүлік 
(ғимарат, өндіріс орны, т.б.)

недвижимое наследуемое имущество - мұраға 
қалдырылатын жылжымайтын мүлік

недвижимость - жылжымайтын мүлік (қозғалмайтын 
мүлік: үй, қора, жер)

недвижимость заложенная - кепілге қойылған 
жылжымайтын мүлік 

недееспособность - іс-əрекетке қабілетсіздік, əрекет 
етуге қабілетсіздік 

недееспособность заемщика - қарызгердің əрекет етуге 
қабілетсіздігі

недействительная почтовая марка - жарамсыз пошта 
маркасы

недействительная сделка - жарамсыз мəміле 
недействительное платежное поручение - жарамсыз 
төлем тапсырмасы

недействительность - күші жоқтық, жарамсыздық, 
қолданылмайтындық 

недействительность договора - шарттың 
қолданылмайтындығы 

недействительность документа - құжаттың 
жарамсыздығы

недействительность контракта - келісімшарттың 
қолданылмайтындығы 

недействительность паспорта - паспорттың 
жарамсыздығы 

недействительность патента - патенттің жарамсыздығы
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недействительность сделки - мəміленің күші жоқтығы
недействительный - жарамсыз
недействительный аккредитив - жарамсыз аккредитив
недействующая ссуда - қолданыста жоқ несие
недействующие активы - қолданыста жоқ активтер
недействующий - қолданыста жоқ, қолданылмайтын
неделимая ипотека - бөлінбейтін ипотека
“неделимое” - “бөлінбейтін”
неделимый аннуитет - бөлінбейтін аннуитет 
неделимый капитал - бөлінбейтін капитал
неделимый предмет - бөлінбейтін зат
неделимый фонд - бөлінбейтін қор
“неделимый” предмет - “бөлінбейтін” зат
недельная ссуда - апталық несие
недельное расписание - апталық кесте
недельный заказ - апталық тапсырыс 
недельный заказ на покупку или продажу акций 

- акцияларды сатып алуға немесе сатуға апталық 
тапсырыс 

неделя - апта
неденежные активы - ақша емес активтер, ақшасыз 
активтер

неденежные долгосрочные активы - ақшасыз ұзақ 
мерзімді активтер 

неденежные операции - бейақша операциялары, 
ақшасыз операциялар

недепозитное обязательство - бейдепозиттік міндеттеме
недиверсификационная инвестиционная компания - 
əртараптандырылмаған инвестициялық компания

недиверсифицируемый риск - əртараптандырылмайтын 
тəуекелдік 

недифференцированный - сараланбаған
недифференцированный маркетинг - сараланбаған 
маркетинг

недобор - кем жиналу, жетімсіздік
недобор данных - деректердің кем жиналуы, деректердің 
жетімсіздігі

недобор налогов - салықтардың кем жиналуы, 
салықтардың жетімсіздігі

недобор подписки на акции - акцияларға жазылудың 
жетімсіздігі

недоброкачественный - сапасыз
недобросовестная конкуренция - жосықсыз бəсеке, 
арамы бəсеке

недобросовестная реклама ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың жосықсыз жарнамасы

недобросовестная эмиссия - жосықсыз эмиссия, 
арамзалық эмиссия 

недобросовестное удовлетворение требований 
кредиторов - несиегерлердің талаптарын адал 
қанағаттандырмау, несиегерлердің талаптарын 
жосықсыз қанағаттандыру

недобросовестность - арамдық, арамылық, арамзалық
недобросовестный - арамза, арамы
недоверие - сенімсіздік, сенбеушілік
недоверие взаимное - өзара сенімсіздік
недовес - кем өлшем
недовольство - наразылық

недовыполнение - кем орындаушылық
недоделка - шалағай іс
недоимка - бересі 
недоимка налоговая - салықтық бересі
недоимка по процентам - пайыз бойынша бересі
недоимка страховых платежей - сақтандыру төлемінің 
бересісі

недоимки по налогам - салықтар бойынша бересі
недоимки по обязательным платежам - міндетті 
төлемдер бойынша бересі

недоимщик - бересілі адам, кем төлеуші
недоимщик злостный - қасақана кем төлеуші
недоказуемость - дəлелсіздік
недокументированный - құжатталмаған
недокументированный вексель - құжатталмаған 
вексель

недомер - кем өлшеу
недонесение - хабарламау
недооцененная валюта - жете бағаланбаған валюта
недооценка - жете бағаламау 
недооценка ценных бумаг - бағалы қағаздарды жете 
бағаламау

недоплата - кем төлеу
недопоступление в бюджет - бюджетке кем түсім
недопуск к обследованию - тергеуге жібермеу
недопуск к проверке - тексеруге жібермеу
недопуск к ревизии - тексеріске жібермеу
недопускаемые международные отправления - рұқсат 
етілмейтін халықаралық жөнелтімдер

недоразмещение - жете таратпау
недоразумение - түсінбестік
недосмотр - жете бақыламау 
недоставленное отправление - жеткізілмеген жөнелтім
недостатки управления экономикой - экономиканы 
басқарудағы кемшіліктер

недостаток - жетімсіздік, жетіспеушілік, кем шығу; 
кемшілік, кемістік 

недостаток выручки - түсімнің жетіспеушілігі
недостаток данных - деректердің жетіспеушілігі
недостаток денег - ақшаның жеткіліксіздігі
недостаток денег в обращении - айналыстағы ақшаның 
жетімсіздігі

недостаток имущества - мүліктің жетімсіздігі
недостаток инвестиций - инвестицияның жетіспеушілігі
недостаток иностранной валюты - шетелдік 
валютаның жетіспеушілігі

недостаток капитала - капиталдың жеткіліксіздігі
недостаток кассовой наличности - кассалық қолма-қол 
ақшаның жеткіліксіздігі

недостаток кредита - несиенің жеткіліксіздігі
недостаток наличности - қолма-қол ақшаның 
жетіспеушілігі

недостаток наличных средств - қолда бар қаражаттың 
жетіспеушілігі

недостаток обеспечения - қамсыздандырудың 
жеткіліксіздігі

недостаток работы - жұмыстың кемшілігі
недостаток сбережений - жинақ ақшаның жеткіліксіздігі



730НЕДОСТАТОК

недостаток собственных оборотных средств - меншікті 
айналым қаражатының жеткіліксіздігі

недостаток спроса - сұраныстың жетіспеушілігі
недостаток средств - қаражаттың жеткіліксіздігі
недостаток средств на счете - шоттағы қаражаттың 
жеткіліксіздігі (чектегі жазу)

недостаточная капитализация - жеткіліксіз 
капиталдандыру

недостаточная маржа - жеткіліксіз маржа
недостаточная оплата - жеткіліксіз төлемақы, жетімсіз 
төлемақы

недостаточное покрытие - жеткіліксіз өтем 
недостаточное покрытие чека - чектің жеткіліксіз  
өтемі 

недостаточность сбережений - жинақ ақшаның 
жеткіліксіздігі

недостаточность собственных средств - меншікті 
қаражаттың жеткіліксіздігі

недостаточность спроса - сұраныстың жеткіліксіздігі
недостаточный - жеткіліксіз, тапшы
недостаточный аванс - жеткіліксіз аванс, жеткіліксіз 
алғытөлем

недостача - жетімсіздік, жетпеушілік, кем шығу 
недостача в кассе - кассадағы жетіспеушілік
недостача денежная - ақшаның жетіспеушілігі
недостача денежных средств - ақшалай қаражаттың кем 
шығуы

недостача имущества - мүліктің кем шығуы
недостающая оплата - жетіспейтін төлемақы
недостающее отправление - жетімсіз жөнелтім, 
жетіспейтін жөнелтім

недостоверная реклама - өтірік жарнама 
недостоверный - күмəнді 
недоступная - қол жеткізгісіз, қол жетпейтін
недофинансирование - жете қаржыландырмау, кем 
қаржыландыру

недофинансирование расходных статей - шығыс 
баптарын жете қаржыландырмау

недочет - кем шығу, жетіспеушілік, кемесеп, кем есептеу, 
кемдік

недра - жер қойнауы
недробимость архивного фонда - мұрағаттық қордың 
біртұтастығы 

недруг - дұшпан, қас 
нежелательный риск - ұнамсыз тəуекел 
незаверенный документ - куəландырылмаған құжат
незавершенный - аяқталмаған
независимая аудиторская проверка - тəуелсіз 
аудиторлық тексеру

независимая компания - тəуелсіз компания
независимая оценочная компания - тəуелсіз бағалау 
компаниясы

независимая печать - тəуелсіз баспасөз
независимая страна - тəуелсіз ел
независимая экспертная оценка - тəуелсіз 
сараптамалық бағалау

независимое налогообложение - тəуелсіз салық салу 
независимость - тəуелсіздік

независимость валютной системы от иностранных 
валют - валюта жүйесінің шетел валюталарына 
тəуелсіздігі

независимость взаимная - өзара тəуелсіздік
независимость внешняя - сыртқы тəуелсіздік
независимость экономическая - экономикалық 
тəуелсіздік

независимые договорные обязательства - тəуелсіз 
шарттық міндеттемелер

независимый аудитор инвестиционного фонда - 
инвестициялық қордың тəуелсіз аудиторы

независимый брокер - тəуелсіз брокер
независимый в финансовом отношении - қаржылық 
қатынаста тəуелсіз

независимый посредник - тəуелсіз делдал
независимый регистратор - тəуелсіз тіркеуші
независимый спрос - тəуелсіз сұраныс
независимый финансовый консультант - тəуелсіз 
қаржы кеңесшісі

незаказное почтовое отправление - тапсырысты емес 
пошталық жөнелтім

незаконная банковская деятельность - заңсыз банк 
қызметі

незаконная брокерская фирма - заңсыз делдалдық 
фирма

незаконная деятельность - заңсыз қызмет, заңсыз 
əрекет

незаконная преференция - заңсыз пұрсаттылық
незаконная сделка - заңсыз мəміле
незаконное лишение владения недвижимостью - 
жылжымайтын мүлікті иеленуден заңсыз айыру

незаконное нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений - хат жазысу, телефонмен сөйлесу, пошта, 
телеграф хабарларының немесе өзге де хабарлардың 
құпиясын заңсыз бұзу

незаконное получение кредита - заңсыз кредит алу
незаконное присвоение средств - қаражатты заңсыз 
иемдену 

незаконное распоряжение чужой собственностью - 
біреудің меншігін заңсыз иелену

незаконное уничтожение дел и документов - істер мен 
құжаттарды заңсыз жою 

незаконное уничтожение документов - құжаттарды 
заңсыз жою

незаконность - заңсыздық
незаконные биржевые действия - биржаның заңсыз 
əрекеті

незаконные валютные операции - заңсыз валюталық 
операциялар

незаконный - заңсыз
незаконный дивиденд - заңсыз дивиденд
незаконный кредит - заңсыз кредит
незаконный расход - заңсыз шығыс
незаконченность - аяқталмағандық
незаконченный - аяқталмаған
незаложенный - кепілге қойылмаған 
незамедлительно - шұғыл түрде, кідіртпестен
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незаполненный - толтырылмаған 
незаполненный чек - толтырылмаған чек 
незаработанная премия - аққұла сыйлықақы 
незаработанное приращение - аққұла өсім
незаработанный дисконт - аққұла дисконт
незарегистрированный - тіркелмеген
незарегистрированный банк - тіркелмеген банк
незасвидетельствованный - куəландырылмаған
незасекреченный - құпияландырылмаған
незастрахованный - сақтандырылмаған
незастрахованный опцион - сақтандырылмаған опцион
незащищенность - қорғалмағандық
незащищенный - қорғалмаған
незначительная скидка - болмашы шегерім
незначительное изменение цен на бирже - биржадағы 
бағаның болмашы өзгеруі

незначительный долг - болмашы борыш
незыблемость - бұлжымастық, мызғымастық
неизбежное изменение цены - бағаның сөзсіз өзгеруі
неизбежность - болмай қоймайтындық
неизбежность падения цен - баға құлдырауының 
болмай қоймайтындығы

неизбежный - болмай қоймайтын
неизменность - өзгермейтіндік
неизменность методов учета - есеп əдістерінің 
өзгермейтіндігі 

неизменные цены - өзгермес баға
неизменный - өзгермейтін 
неизменяемость - өзгермейтіндік
неизмеримый риск - өлшеусіз тəуекел (қатер)
неизрасходованный - жұмсалмаған
неизученный - зерттелмеген
неимение исполнительной силы - атқарушылық 
күшінің болмауы

неимение обратной силы - кері күшінің болмауы
неимение шансов - мүмкіндіктері болмау
неименная облигация - атаусыз облигация
неимущие слои населения - халықтың ауқатсыз жіктері 
неимущий - жоқ-жітік, жарлы, ауқатсыз, дəулетсіз
неинвентарный объект - түгенделмейтін объект
неинвестированные деньги - инвестицияланбаған ақша
неинвестиционная собственность - бейинвестициялық 
меншік

неиндексированный - индекстелмеген
неиндексированный заем - индекстелмеген қарыз
неиндоссированные ценные бумаги - индоссоланбаған 
бағалы қағаздар

неиндоссированный - индоссоланбаған
неинкассированные платежные документы - 
инкассоланбаған төлем құжаттары

неинкассированные средства - инкассоланбаған 
қаражат

неинкассируемые дебиторские счета - 
инкассоланбайтын дебиторлық шоттар

неинфекционные вещества - бейинфекциялық 
заттектер

неисполнение - орындамау
неисполнение бюджета - бюджеттің атқарылмауы

неисполнение договора - шарттың орындалмауы
неисполнение закона - заңды орындамау
неисполнение контракта - келісімшартты орындамау
неисполнение обязательства - міндеттемені орындамау
неисполнение правил - ережелерді орындамау
неисполнение приказа - бұйрықты орындамау
неисполнение служебных обязанностей - қызмет 
бабындағы міндеттерін орындамау

неисполнение условий займа - қарыз шарттарын 
орындамау

неиспользование - пайдаланбау
неиспользование патента - патентті пайдаланбау
неиспользование права - құқықты пайдаланбау
неиспользованный кредит - пайдаланылмаған кредит
неиспользуемые деньги - пайдаланылмайтын ақша
неиспользуемый депозит - пайдаланылмайтын депозит
неиспользуемый капитал - пайдаланылмайтын капитал
неисправности текста - мəтіндегі қателіктер 
неисправность должника - борышкердің 
түзелмейтіндігі

неисправный долг - түзелмейтін борыш 
неисправный должник - ұқыпсыз борышкер 
неисправный заемщик - ұқыпсыз қарызгер
неисправный плательщик - ұқыпсыз төлемші
неиспытанный выпуск - сыналмаған шығарылым, 
сынақтан өтпеген шығарылым

неиспытанный выпуск ценных бумаг - сынақтан 
өтпеген бағалы қағаздар шығару 

неисследованный - зерттелмеген, тексерілмеген
неиссякаемость - сарқылмастық 
неиссякаемый запас - сарқылмас қор
неисчерпаемое богатство - таусылмас байлық
нейтрализация кислотности - қышқылсыздандыру 
нейтралитет - бейтарап, бейтараптық 
нейтральная линия - бейтарап сызық, бейтарап желі
нейтральность денег - ақшаның бейтараптығы
нейтральные деньги - бейтарап ақша
нейтральный - бейтарап 
некалендарный финансовый год - бейкүнтізбелік 
қаржы жылы

некачественные ссуды - сапасыз несие
неклиринговый - бейклирингілік
неклиринговый член биржи - биржаның 
бейклирингілік мүшесі

некоммерческая организация - бейкоммерциялық 
ұйым

некомпетентность - құзырсыздық, біліксіздік
некомплектные - бейжинақталымды, жиынтықты емес
неконвертируемая валюта - айырбасталмайтын валюта 
неконвертируемость - айырбасталмайтындық
неконвертируемость валюты - валютаның 
айырбасталмайтындығы

неконвертируемые банкноты - айырбасталмайтын 
банкноттар

неконвертируемые бумажные деньги - 
айырбасталмайтын қағаз ақша 

неконвертируемые долговые обязательства - 
айырбасталмайтын борыш міндеттемелері
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неконвертируемые облигации - айырбасталмайтын 
облигациялар

неконвертируемый - айырбасталмайтын 
неконкурентная заявка - бəсекесіз өтінім
неконкурентное предложение - бейбəсеке ұсыныс
неконкурентоспособность - бəсекеге қабілетсіздік
неконкурентоспособный - бəсекеге қабілетсіз
неконсолидированный - топтастырылмаған
неконсолидированный долг - топтастырылмаған 
борыш

неконституционный - бейконституциялық, 
конституциялық емес 

неконтролируемые доходы - бақылауға алынбайтын 
табыс

неконтролируемые факторы - бақылауға алынбайтын 
факторлар

неконтрольный пакет акций - акциялардың 
бақыланбайтын пакеті

некоординированный - үйлестірілмеген 
некорпоративные заемщики - бейкорпоративтік 
қарызгерлер

некорпоративный вклад - бейкорпоративтік салым
некорпоративный сектор - бейкорпоративтік сектор
некорректность - əдепсіздік, дөрекілік
некотируемые акции - бағасы белгіленбейтін акциялар
некотируемые ценные бумаги - бағасы белгіленбейтін 
бағалы қағаздар 

некотирующийся - бағамы белгіленбейтін 
некраткосрочные обязательства - қысқа мерзімді емес 
міндеттемелер 

некраткосрочный - қысқа мерзімді емес
некредитные банковские операции - бейкредиттік банк 
операциялары 

некредитные операции - бейкредиттік операциялар 
некредитоспособность - кредит төлеуге қабілетсіздік
некредитоспособный - кредит төлеуге қабілетсіз
некредитуемые материальные ценности - кредит 
берілмейтін материалдық құндылықтар

некролог - қазанама, азанама
некрополь - сағана
некумулятивные акции - шоғырландырылмайтын 
акциялар

некумулятивные привилегированные акции - 
шоғырландырылмайтын артықшылықты акциялар

некумулятивный - шоғырландырылмайтын
некумулятивный дивиденд - шоғырландырылмайтын 
дивиденд

некумулятивный метод исчисления налога - салық 
есептеудің шоғырландырылмайтын əдісі

нелегальное бегство капитала - капиталдың құпия 
безінуі 

нелегальный - жария емес, құпия, астыртын, заңсыз
нелегальный (“черный”) рынок - құпия (“қара”) базар
нелегитимный - заңсыз
неликвид(ы) - өтімсіз зат(тар) 
неликвидированное обременение - жойылмаған 
ауыртпалық

неликвидированный - өтелмеген 

неликвидированный долг - өтелмеген борыш 
неликвидированный иск - жойылмаған қуыным
неликвидность - өтімсіздік 
неликвидные активы - өтімсіз активтер
неликвидные ценные бумаги - өтімсіз бағалы қағаздар
неликвидный фонд - өтімсіз қор
нелимитированная чековая книжка - лимиттелмеген 
чек кітапшасы

нелимитируемые кредиты - лимиттелмейтін кредит
нелинейные системы - бейқалып жүйелер
немаркированный доход - таңбаланбаған табыс 
нематериальные активы - бейматериалдық активтер
немедленная оплата наличными - дереу қолма-қол 
ақшамен төлеу

немедленно оплачиваемый - дереу төленетін
немедленное зачисление денег на счет - ақшаны шотқа 
дереу есептеу 

немедленное снятие денег со счета - ақшаны шоттан 
дереу алу

немедленные выплаты - дереу төлеу, дереу төленетін 
төлемақы 

немедленный платеж - дереу төленетін төлем
немедленный платеж наличными - дереу қолма-қол 
ақшамен төленетін төлем

немонетарное золото - беймонетарлық алтын
немонетарный - беймонетарлық
ненадежное поручительство - сенімсіз кепілгерлік
ненадежность - сенімсіздік
ненадежность информации - ақпараттың сенімсіздігі
ненадежные акции - сенімсіз акциялар
ненадежный - сенімсіз 
ненадежный заем - сенімсіз қарыз
ненадежный поручитель - сенімсіз кепілгер
ненадлежащее влияние - лайықсыз ықпал 
ненакопленный - жинақталмаған, қорланбаған
неналоговые доходы - салықсыз кірістер
неналоговые доходы государства - мемлекеттің салық 
салынбайтын кірісі

неналоговые платежи - бейсалықтық төлем, салықтан 
тыс төлем

неналоговые поступления - бейсалықтық түсім, 
салықтан тыс түсім

неналоговые поступления в республиканский бюджет 
- республикалық бюджетке түсетін бейсалықтық түсім

неналоговые поступления государственных 
финансовых учреждений - мемлекеттік қаржы 
мекемелерінің бейсалықтық түсімі

неналоговые поступления нефинансовых 
государственных предприятий - қаржы институтына 
жатпайтын мемлекеттік кəсіпорындардың 
бейсалықтық түсімі

ненасыщаемый - молықпайтын 
ненормированный труд - нормаланбаған еңбек
ненормируемые активы - нормаланбайтын активтер
ненормируемые оборотные средства - нормаланбайтын 
айналым қаражаты

ненормируемый рабочий день - нормаланбайтын 
жұмыс күні
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необеспеченная гарантия - қамтамасыз етілмеген 
кепілдік

необеспеченная задолженность - қамтамасыз етілмеген 
берешек

необеспеченная задолженность по ссудам - несие 
бойынша қамтамасыз етілмеген берешек

необеспеченная нота - қамтамасыз етілмеген нота
необеспеченная облигация - қамтамасыз етілмеген 
облигация

необеспеченная позиция - қамсыздандырылмаған 
жайғасым 

необеспеченная ссуда - қамсыздандырылмаған несие 
необеспеченное долговое обязательство - қамтамасыз 
етілмеген борышкерлік міндеттеме

необеспеченные деньги - қамтамасыз етілмеген ақша
необеспеченные займы - қамтамасыз етілмеген 
қарызхаттар 

необеспеченные облигации - қамтамасыз етілмеген 
(қамсыздандырылмаған) облигациялар 

необеспеченный - қамтамасыз етілмеген, 
қамсыздандырылмаған

необеспеченный вексель - қамсыздандырылмаған 
вексель

необеспеченный долг - қамтамасыз етілмеген борыш, 
қамсыздандырылмаған борыш

необеспеченный долгосрочный долг - қамтамасыз 
етілмеген ұзақ мерзімді борыш

необеспеченный заем - қамсыздандырылмаған қарыз 
необеспеченный заемный капитал - қамтамасыз 
етілмеген қарыз капиталы

необеспеченный кредит - қамсыздандырылмаған 
кредит

необеспеченный кредитор - қамсыздандырылмаған 
несиегер, қамтамасыз етілмеген несиегер

необеспеченный опцион - қамсыздандырылмаған 
опцион 

необлагаемые активы - салық салынбайтын активтер
необлагаемый - салық салынбайтын
необлагаемый доход - салық салынбайтын табыс
необлагаемый минимум - салық салынбайтын 
минимум 

необлагаемый минимум дохода - салық салынбайтын 
ең төмен табыс

необлагаемый налогом - салық салынбайтын
необлагаемый оборот - салық салынбайтын айналым
необмен - алмастырылмаған (пошта), айырбасталмау 
необоснованность - негізсіздік
необоснованность заявления - арыздың (өтініштің) 
негізсіздігі 

необработанные данные - өңделмеген деректер
необратимая валюта - қайтымсыз валюта, 
айырбасталмайтын валюта

необратимая конвертируемость - қайтымсыз 
айырбасталымдылық

необратимость - қайтымсыздық
необратимость валюты - валютаның қайтымсыздығы
необращающиеся активы - айналысқа түспейтін 
активтер 

необращающиеся финансовые инструменты - 
айналысқа түспейтін қаржы құралдары

необращающиеся ценные бумаги - айналысқа 
түспейтін бағалы қағаздар

необращающийся - айналысқа түспейтін 
необращающийся депозит - айналысқа түспейтін 
депозит

необремененная недвижимость - ауыртпалығы жоқ 
жылжымайтын мүлік

необремененный - тауқыметсіз
необходимость - қажеттілік, қажеттік
необходимость срочных мер - шұғыл шаралардың 
қажеттігі

необходимость экономическая - экономикалық 
қажеттілік

необходимые средства - қажетті қаражат
необычный - əдеттен тыс, өзгеше, ерекше 
неограниченная гарантия - шектелмеген кепілдік
неограниченная ипотека - шектелмеген ипотека
неограниченная ответственность - шектелмеген 
жауапкершілік 

неограниченно возобновляемый кредит - шектеусіз 
жаңартылатын кредит

неограниченное право на имущество - мүлікке 
шектелмеген құқық

неограниченные счета - шектелмеген шоттар
неограниченный - шексіз, шектеусіз
неограничимая налоговая повинность - шектелмейтін 
салық міндеткерлігі

неография - неография
неоднозначность положения - жағдайдың күрделілігі
неоднозначность проблемы - мəселенің күрделілігі
неоднородность - бір текті еместік, əртектілік
неоднородный капитал - бір текті емес капитал, əртекті 
капитал

неодобрение - мақұлдамау, құптамау
неожиданное колебание цен - бағаның күтпеген жерден 
ауытқуы

неожиданное повышение - күтпеген жерден жоғарылау 
(көтерілу) 

неожиданное повышение цен или курсов - бағаның 
немесе бағамның күтпеген жерден жоғарылауы 
(көтерілуі) 

неожиданное скачкообразное движение конъюнктуры 
- жағдаяттың күтпеген жерден секірісті қозғалысы

неоплата - төленбеген төлем, төленбеу
неоплата векселя - вексельдің төленбеуі
неоплата счета - шоттың төленбеуі
неоплатный долг - құтыла алмас борыш, төленбейтін 
борыш

неоплаченная доля акционерного капитала - 
акционерлік капиталдың төленбеген үлесі 

неоплаченная задолженность - төленбеген берешек
неоплаченная тратта - төленбеген тратта
неоплаченное поручение - төленбеген тапсырма
неоплаченное почтовое отправление - төленбеген 
пошта жөнелтімі
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неоплаченные или недостаточно оплаченные 
международные отправления - төленбеген немесе 
жеткіліксіз төленген халықаралық жөнелтімдер

неоплаченные инструменты - төленбеген құралдар 
неоплаченные материальные ценности - ақысы 
төленбеген материалдық құндылықтар

неоплаченные чеки - төленбеген чектер
неоплаченный вексель - төленбеген вексель
неоплаченный капитал - төленбеген капитал
неоплаченный кредит - төленбеген несие
неоплаченный перевод - төленбеген аударым
неоплаченный труд - ақы төленбеген еңбек
неоплачиваемый - төленбейтін
неопределенность - тұрлаусыздық, беймəлімдік, 
күңгірттік

неопределенность в контракте - келісімшарттағы 
тұрлаусыздық

неопределенность в системе - жүйедегі тұрлаусыздық
неопровержимость - бұлтартпастық 
неорганизованный кредит - ұйымдастырылмаған 
кредит

неорганизованный рынок - ұйымдастырылмаған нарық
неосведомленность - хабарсыздық, мағлұматсыздық
неосновные средства - негізгі емес құрал-жабдықтар 
неоспоримый - даусыз 
неосторожность - абайсыздық 
неосторожность страхователя - сақтанушының 
абайсыздығы

неосязаемая стоимость - сезілмейтін құн 
неосязаемое имущество - сезілмейтін мүлік 
неосязаемые активы - сезілмейтін активтер 
“неосязаемые” расходы - “сезілмейтін” шығыс 
неотвратимость - бұлтартпастық
неотложные задачи - кезек күттірмейтін міндеттер 
неотложные меры - шұғыл шаралар 
неотложный - қауырт
неотложный долг - шұғыл борыш
неотфактурные активы - фактурасы жоқ активтер
неотфактурованные поставки - фактураланбаған 
жеткізілім, құжаттары толтырылмаған жеткізілім 

неотчуждаемое право собственности - иеліктен 
айыруға жатпайтын меншік құқығы

неотчуждаемость документа - құжаттың 
ажыратылмастығы 

неотчуждаемый - ажыратылмайтын
неотъемлемый - бөлінбес, ажырағысыз, ажырамас
неофициальная биржа - бейресми биржа
неофициальная фондовая биржа - бейресми қор 
биржасы

неофициальная цена - бейресми баға
неофициальная экономика - бейресми экономика 
неофициальные биржевые маклеры - биржаның 
бейресми маклерлері

неофициальные документы - бейресми құжаттар 
неофициальные сберегательные фонды - бейресми 
жинақ қорлары

неофициальный рынок ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың бейресми нарығы

неофициальный сертификат - бейресми сертификат
неоформленный - хатталмаған, рəсімделмеген 
неоцененный - бағаланбаған 
неочищенный слиток - тазартылмаған құйма (тайтұяқ)
непередаваемое долговое обязательство - 
табысталмайтын борышкерлік міндеттеме

непередаваемый - табысталмайтын, біреуге табыс 
етілмейтін 

непередаваемый вексель - табысталмайтын вексель
непередаваемый документ - табысталмайтын құжат
непереуступаемое право собственности - кеңшілік 
жасалмайтын меншік құқығы

непереуступаемый - кеңшілік жасалмайтын 
непереуступаемый вексель - қайта кеңшілік 
жасалмайтын вексель

неперспективный - келешегі жоқ
непланируемые доходы - жоспарланбайтын кіріс
неплатеж - төлемеу, төлемсіз, бейтөлем
неплатеж в бюджет - бюджетке төлемеу
неплатеж по кредитам - кредит бойынша төлемеу
неплатеж по обязательству - міндеттеме бойынша 
төленбеген төлем

неплатежеспособность - төлем төлеуге қабілетсіздік, 
төлем қабілетсіздігі 

неплатежеспособность банка - банктің төлем төлеуге 
қабілетсіздігі

неплатежеспособность должника - борышкердің төлем 
төлеуге қабілетсіздігі

неплатежеспособность партнеров - серіктестердің 
төлем қабілетсіздігі

неплатежеспособность трассанта - сенімгердің төлем 
төлеуге қабілетсіздігі

неплатежеспособные финансовые посредники - төлем 
төлеуге қабілетсіз қаржы делдалдары

неплатежеспособный - төлем төлеуге қабілетсіз 
неплатежеспособный акционер - төлем төлеуге 
қабілетсіз акционер

неплатежеспособный банк - төлем төлеуге қабілетсіз 
банк

неплатежеспособный должник - төлем төлеуге 
қабілетсіз борышқор

неплатежи - өтелмеген төлем 
неплателыцик злостный - қасақана төлемеуші 
неплательщик - төлем төлемеуші
неплательщик злостный - қасақана төлем төлемеуші
неповиновение - бойсұнбау, бағынбау
неповиновение гражданское - азаматтық бойсұнбау 
непогашаемый - өтелмейтін 
непогашение - өтелмеу, өтемеу
непогашение в срок - мерзімінде өтелмеу
непогашение в срок ипотечной ссуды - ипотекалық 
несиенің мерзімінде өтелмеуі

непогашение суммы - соманы өтемеу
непогашенная в срок ссуда - мерзімінде өтелмеген 
несие

непогашенная казначейская валюта - өтелмеген 
қазынашылық валюта

непогашенная ссуда - өтелмеген несие
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непогашенная эмиссия - өтелмеген эмиссия
непогашенный - өтелмеген 
непогашенный долг - өтелмеген борыш
непогашенный кредит - өтелмеген кредит
непогашенный остаток ссуды - несиенің өтелмеген 
қалдығы

непогашенный чек - өтелмеген чек
неподвижные вклады - қозғалмайтын салымдар 
неподдельная монета - қолдан жасалмаған мəнет
неподдельные акции - қолдан жасалмаған акциялар
неподкупный - сатылмайтын, сатылмайтындық, 
қиянатқа бармайтын, параға жығылмайтын

неподписанный - қол қойылмаған
неподсудность - сотталмайтын
неподтверждаемый долг - қуатталмайтын борыш
неподтвержденный аккредитив - қуатталмаған 
аккредитив, расталмаған аккредитив

неподтвержденный безотзывный аккредитив - 
қайтарып алынбайтын расталмаған аккредитив

неподтвержденный документарный аккредитив - 
расталмаған құжаттамалық аккредитив

непоколебимость - табандылық 
непокрытие - өтелмеу
непокрытие финансовых обязательств - қаржылық 
міндеттемелердің өтелмеуі

непокрытый - өтелмеген 
непокрытый аккредитив - өтелмеген аккредитив
непокрытый опцион - өтелмеген опцион
непокрытый убыток - өтелмеген залал
непокрытый чек - жабылмаған (өтелмеген) чек
неполадка - олқылық, кемшілік
неполадки организационные - ұйымдастырудағы 
кемшіліктер, ұйымдағы кемшіліктер

неполадки технические - техникалық кемшіліктер
неполная декларация - толымсыз мағлұмдама
неполная занятость - жұмыспен толымсыз қамтылу, 
жұмыспен толық қамтылмау 

неполная рабочая неделя - толымсыз жұмыс аптасы
неполное рабочее время - толымсыз жұмыс уақыты
неполностью выплаченная акция - толық төленбеген 
акция

неполнота дел - істердің толық болмауы 
неполноценная монета - толымсыз тиын, толымсыз 
мəнет, құнсыз тиын, құнсыз мəнет, құнсыз шақа

неполноценные деньги - толымсыз ақша
неполноценный союз - толымсыз одақ 
неполный адрес - толымсыз мекенжай, толық емес 
мекенжай

неполный лот - толық емес лот (топтама), толымсыз 
топтама 

неполный правовой титул - толымсыз құқықтық    
титул

неполный стаж - толымсыз өтіл
неполучение - алмау
неполучение данных - деректерді алмау
неполучение платежа - төлемді алмау
неполучение ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
алынбауы

непомерная арендная плата - шамадан тыс жалгерлік 
ақы

непомерная цена - шамадан тыс баға
непомерно высокая цена - шамадан тыс жоғары баға
непоправимый - түзелмейтін, жөнделмейтін
непоследовательность - дəйексіздік
непоследовательный - дəйексіз
непослушание - тіл алмау, тыңдамау 
непосредственная причина - тікелей себеп
непосредственно инкассируемое платежное 
требование - тікелей инкассоланатын төлем талабы

непосредственный - тікелей
непосредственный обмен - тікелей айырбастау, тікелей 
алмасу

непоставка ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
жеткізілмеуі

непоставленные ценные бумаги - жеткізілмеген бағалы 
қағаздар

непостижимость - ақылға сыйымсыздық 
непостоянный клиент банка - банктің тұрақсыз клиенті
непоступление - түспеу
непоступление налогов - салықтардың түспеуі
непоступление налогов и других платежей в бюджет 

- бюджетке төленетін салық пен басқа да төлемдердің 
түспеуі

непоступление платежа - төлемнің түспеуі
неправильное классифицирование ссуды - несиені 
дұрыс сыныптамау 

неправильное распределение затрат - шығынды дұрыс 
бөлмеу

неправильное распределение кредита - кредитті дұрыс 
бөлмеу 

неправильный индоссамент - бұрыс индоссамент
неправительственный - бейүкіметтік, үкіметтік емес
неправительственный государственный покупатель - 
бейүкіметтік мемлекеттік сатып алушы

неправовой - құқықтық емес, бейқұқықтық, заңсыз 
неправомерная коммерческая деятельность - заңсыз 
коммерциялық қызмет, құқыққа қайшы коммерциялық 
қызмет, құқыққа сыйымсыз коммерциялық қызмет

неправомерное использование - заңсыз пайдалану, 
құқыққа қайшы пайдалану

неправомерность - заңсыздық
неправомерные действия при банкротстве - 
банкроттық кезіндегі заңсыз əрекеттер, банкроттық 
кезіндегі құқыққа сыйымсыз əрекеттер

неправомерный - заңсыз, құқыққа сыйымсыз (қайшы)
неправоспособность - құқыққа қабілетсіздік
неправоспособный - құқыққа қабілетсіз 
непредвиденная прибыль - болжанбаған пайда
непредвиденная процентная ставка - болжанбаған 
пайыздық мөлшерлеме

непредвиденная ситуация - күтпеген ахуал, тосын 
жағдай

непредвиденное обстоятельство - болжанбаған мəн-
жай

непредвиденные потери - көлденең шығасы, көлденең 
ысырап
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непредвиденные расходы - көлденең шығыс, 
болжанбаған шығыс

непредвиденный - күтпеген, алдын ала болжанбаған, 
тұтқиылдан болған

непреднамеренный траст - əдейі ойластырылмаған 
сенім қоры

непредсказуемые колебания рыночной конъюнктуры 
- нарықтық жағдаяттың болжап білуге болмайтын 
ауытқуы

непредставление банковской гарантии - банк 
кепілдігінің берілмеуі

непредусмотренный - көзделмегсн, қарастырылмаған
непредъявление - көрсетпеу, ұсынбау 
непрекращающаяся инфляция - тоқтаусыз инфляция
непреодолимая сила - еңсерілмейтін күш, дүлей күш, 
тежеусіз күш

непреодолимый - еңсерілмейтін, асу бермейтін
непрерывная эмиссия - үздіксіз эмиссия (шығарылым)
непрерывно инвестировать денежные средства - 
ақшалай қаражатты үздіксіз инвестициялау

непрерывное правопреемство - үздіксіз құқық 
мирасқорлығы

непрерывное финансирование - үздіксіз  
қаржыландыру

непрерывность - үздіксіздік 
непрерывный аудит - үздіксіз аудит
непрерывный нетто-расчет - үздіксіз таза есеп 
айырысу

непрерывный перевод денежных средств - ақшалай 
қаражатты үздіксіз аудару 

непрерывный трудовой стаж - үздіксіз еңбек өтілі 
неприбыльный - кіріссіз, табыссыз, пайдасыз
непривлекательный рынок - тартымсыз нарық
непригодность - жарамсыздық 
непризнание ответственности - жауапкершілікті 
мойындамау

непризнание требование - талапты мойындамау
неприкосновенность - тиіспеушілік, қол сұқпаушылық 
неприкосновенность инвестированного капитала - 
инвестицияланған капиталға тиіспейтіндік

неприкосновенность личности - жеке адамға 
тиіспеушілік 

неприкосновенность парламентская - парламенттік 
тиіспеушілік 

неприкосновенность переписки - хат жазысуға 
араласпаушылық (қол сұқпаушылық)

неприкосновенность частной собственности - жеке 
меншікке қол сұқпаушылық

неприкосновенный запас - жұмсалмайтын босалқы қор
неприменение - қолданбау
неприменимость - қолданылмайтындық
неприменимый - қолданылмайтын
непримиримая борьба с коррупцией - сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ымырасыз күрес

непринятие документа - құжатты қабылдамау
непринятое отправление - қабылданбаған жөнелтім
неприоритетное отправление - артықшылығы жоқ 
жөнелтім

неприоритетное почтовое отправление - артықшылығы 
жоқ пошта жөнелтімі

непристойный или оскорбительный материал - 
əдепсіз немесе намысқа тиетін материал

неприсутственный день в банке - банктегі 
қатыспайтын күн

неприятие векселя - вексельді қабылдамау 
неприятие иска - қуынымды (талапты) қабылдамау
неприятие риска - тəуекелді қабылдамау, тəуекелге 
бармау

непродленный - ұзартылмаған 
непродуктивная ссуда - өнімсіз несие
непродуктивность - өнімсіздік
непрозрачность структуры собственности - меншік 
құрылымының күңгірттігі (ашық еместігі) 

непрозрачные структуры собственности - меншіктің 
күңгірт құрылымы

непроизводительность труда - еңбектің өнімсіздігі
непроизводительные затраты - өнімсіз шығын
непроизводительные потери - өнімсіз шығасы
непроизводительные расходы - өнімсіз шығыс
непроизводительные фонды - өнімсіз қорлар
непроизводительный - өнімсіз
непроизводительный кредит - өнімсіз кредит
непроизводственная сфера - бейөндірістік ая
непропорционально переменные издержки - 
үйлесімсіз ауыспалы шығын

непропорциональное перестрахование - үйлесімсіз 
қайта сақтандыру

непропорциональность - үйлесімсіздік, сəйкессіздік
непропорциональный - үйлесімсіз, сəйкессіз 
непротивление - көнбістік
непротиворечивость в бухгалтерском учете - 
бухгалтерлік есептегі қарама-қайшылықсыздық

непроцентные доходы банка - банктің пайызсыз кірісі
“непрошенная” заявка - “сұралмаған” өтінім
непрямое инвестирование - жанама түрде 
инвестициялау

непрямое налогообложение - тікелей емес салық салу, 
жанама салық салу

непрямые обеспеченные потребительские ссуды - 
жанама түрде қамтамасыз етілген тұтыну несиесі

неработоспособность - жұмысқа жарамсыздық, 
жұмысқа қабілетсіздік 

неработоспособный - жұмысқа қабілетсіз
нерабочий день - жұмыс істемейтін күн
неравенство - теңсіздік
неравенство золотых запасов - алтын қорларының 
теңсіздігі

неравенство имущественное - мүлік теңсіздігі
неравенство социально-экономическое - əлеуметтік-
экономикалық теңсіздік

неравновесие платежей - төлемдердің əркелкілігі
неравновесное состояние платежного баланса - төлем 
теңгерімінің əркелкі жай-күйі

неравномерность - əркелкілік
неравномерность развития - əркелкі даму, дамудың 
əркелкілігі
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неравномерный денежный поток - əркелкі ақша ағыны
неравномерный рынок - əркелкі нарық
неравноправие - теңсіздік, теңқұқықсыздық
неравноценность валют - валюталар құндылығының 
əркелкілігі

неравные платежи - тең емес төлемдер
нерадивость - салақтық, ұқыпсыздық
неразборчивость - салғырттық талғаусыздық
неразделимое право - бөлінбейтін құқық
неразменные банкноты - ұсақталмайтын банкнот
неразменные бумажные деньги - ұсақталмайтын қағаз 
ақша

неразмещенный кредит - орналастырылмаған кредит
неразрешенные небанковские операции - рұқсат 
етілмеген бейбанктік операциялар

“неразрешенных к пересылке вложений нет” - 
“жіберуге рұқсат етілмейтін салым жоқ”

неразумное использование собственности - меншікті 
орынсыз пайдалану 

“нераскрытый” принципал - “ашылмаған” принципал 
нераспределенная прибыль - бөлінбеген пайда 
нераспределенная чистая прибыль - бөлінбеген таза 
пайда

нераспределнный доход - бөлінбеген табыс
нераспределяемые резервы - бөлінбейтін сақтық 
қорлар

нераспроданные ценные бумаги - сатылмай қалған 
бағалы қағаздар

нерасторгнутый - бұзылмаған 
нерасторжимый - ажырамас, біртұтас 
нерасходуемый фонд - жұмсалмайтын қор
нерасчетливость - есепсіздік
нереализованная прибыль - өткізілмеген пайда
нереализованный убыток - өткізілмеген залал
неревольверная кредитная линия - жаңартпасыз 
кредит желісі

нерегулируемая банковская деятельность - банктің 
реттелмейтін қызметі

нерегулируемый денежный рынок - реттелмейтін ақша 
нарығы

нерегулярные платежи - тұрақсыз төлемдер
нерегулярный - тұрақсыз 
нерезидент - бейрезидент 
нерезидент в налоговой политике - салық 
саясатындағы бейрезидент

нерезидентский - бейрезиденттік 
нерезидентский счет - бейрезидент шоты
нерентабельность - пайдасыздық, тиімсіздік
нерентабельный - тиімсіз
нерефондируемый - қайта қорландырылмайтын
нерозданная корреспонденция - таратылмаған хат-
хабар

нерозданное почтовое отправление - таратылмаған 
пошта жөнелтімі

нерушимый - мызғымас 
нерыночные - бейнарықтық 
нерыночные государственные ценные бумаги - 
бейнарықтық мемлекеттік бағалы қағаздар 

нерыночные облигации государственных доходов - 
мемлекеттік кірістің бейнарықтық облигациялары

нерыночные ценные бумаги - бейнарықтық бағалы 
қағаздар 

нерыночный залог - бейнарықтық кепілзат 
несанкционированные действия - рұқсат етілмеген іс-
қимылдар

несанкционированный - рұқсат етілмеген
несанкционированный доступ - рұқсат етілмеген 
қолжетім

несбалансированность - теңгерімсіздік, 
теңгерілмегендік 

несбалансированность экономики - экономиканың 
теңгерілмегендігі

несбалансированный - теңгерілмеген
несвязанные гранты - байланбаған гранттар 
несгибаемый - мұқалмайтын 
несгораемый - жанбайтын, отқа төзімді
несквитовавшиеся переводы - төленуінде алшақтығы 
бар аударымдар

неснижаемые депозиты - төмендетілмейтін депозиттер 
несоблюдение - сақтамау, орындамау
несоблюдение государственной тайны - мемлекеттік 
құпияны сақтамау

несоблюдение графика - кестені сақтамау
несоблюдение закона - заңды сақтамау
несоблюдение инструкций - нұсқаулықтарды сақтамау 
несоблюдение коммерческой тайны - коммерциялық 
құпияны сақтамау

несоблюдение обязательств - міндеттемелерді 
орындамау

несоблюдение порядка - тəртіпті сақтамау, ретті 
сақтамау 

несоблюдение порядка ведения учета - есеп жүргізу 
тəртібін сақтамау

несоблюдение правил - ережелерді сақтамау
несоблюдение соглашения - келісімді орындамау
несоблюдение срока - мерзімді сақтамау
несоблюдение указаний - нұсқауларды орындамау 
несоблюдение условий - шарттарды сақтамау
несоблюдение условий договора - шарт талаптарын 
сақтамау

несоблюдение условий контракта - келісімшарт 
талаптарын сақтамау

несобственная цена - сырт баға, жат баға 
несовершенная информация - жетілдірілмеген   
ақпарат 

несовершеннолетие - кəмелетке толмағандық (балиғатқа 
жетпегендік)

несовершенный рынок - жетілдірілмеген нарық 
несовершенство налоговой системы - салық жүйесінің 
жетілдірілмегендігі

несовершенство рынка - нарықтың жетілдірілмегендігі
несовместимость - сыйымсыздық
несовместимый - сыйымсыз
несовпадение - үйлеспеушілік, сəйкеспеушілік 
несовпадение по срокам - мерзім бойынша сəйкеспеуі
несовпадение сроков - мерзімнің үйлеспеуі
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несовпадение сроков активов и обязательств - 
активтер мен міндеттемелер мерзімінің сəйкеспеуі

несогласие - келіспеушілік
несогласованность - келісілмегендік
несогласованные облигации - келісілмеген 
облигациялар

несогласованный - келісілмеген
несоответствие - сəйкес келмеушілік, сəйкессіздік, сай 
келмеу

несоответствие в ценах - бағадағы сəйкессіздік
несоответствие качества - сапаның сəйкессіздігі
несоответствие курсов акций - акциялар бағамының 
сай келмеуі

несоответствие реальным данным - нақты деректерге 
сай келмеу

несоответствие условиям контракта - келісімшарт 
талаптарына сай келмеу

несоответствие установленным требованиям - 
белгіленген талаптарға сай келмеу

несоответствующий - сəйкеспейтін
несопроваждаемый багаж - иесімен бірге 
жөнелтілмейтін багаж

несоразмерность - өлшемдердің сəйкессіздігі
несостоятельность - дəрменсіздік, қауқарсыздық 
несостоятельность должника - борышкердің 
дəрменсіздігі

несостоятельность индивидуального 
предпринимателя - жеке кəсіпкердің дəрменсіздігі 

несостоятельность кредитных организаций - несие 
ұйымдарының дəрменсіздігі 

несостоятельность предприятия (банкротство) - 
кəсіпорынның дəрменсіздігі (банкроттық)

несостоятельность рынка - нарықтың дəрменсіздігі
несостоятельность экономическая - экономикалық 
əлеуетсіздік, экономикалық дəрменсіздік

несостоятельность юридического лица - заңды 
тұлғаның дəрменсіздігі 

несостоятельные посредники - дəрменсіз делдалдар
несостоятельный банк - дəрменсіз банк
несостоятельный должник - дəрменсіз борышқор
неспособность - қабілетсіздік
неспособность выполнять договорные обязательства 

- шарт міндеттемелерін орындауға қабілетсіздік 
неспособность платить долги - борышты төлеуге 
қабілетсіздік 

неспособность погасить кредит - кредитті өтеуге 
қабілетсіздік

неспособный - қабілетсіз
несправедливость - əділетсіздік
несправедливость социальная - əлеуметтік əділетсіздік
несправедливый - əділетсіз
нестабильная валюта - тұрақсыз валюта
нестабильность - тұрақсыздық
нестабильность банковской деятельности - банк 
қызметінің тұрақсыздығы

нестабильность в развитии экономики - 
экономиканың дамуындағы тұрақсыздық

нестабильность денег - ақшаның тұрақсыздығы

нестабильность кредита - кредиттің тұрақсыздығы
нестабильность обменных курсов - айырбас 
бағамдарының тұрақсыздығы

нестабильность финансовых рынков - қаржы 
нарықтарының тұрақсыздығы

нестабильность цен - бағаның тұрақсыздығы
нестабильность экономическая - экономикалық 
тұрақсыздық

нестабильность экономических условий - 
экономикалық жағдайлардың тұрақсыздығы

нестабильный - тұрақсыз
нестандартная сделка - бейстандарт мəміле
нестандартные активы - бейстандарт активтер 
нестандартные конверты - бейстандарт хатқалталар
нестандартные ссуды - бейстандарт несие
нестандартный срок - бейстандарт мерзім 
нести материальную ответственность - материалдық 
жауапкершілік жүктелу

нести ответственность - жауапкершілік жүктелу
нести убытки - залал шегу
нестрахуемое право собственности - 
сақтандырылмайтын меншік құқығы

нестрахуемый риск - сақтандырылмайтын тəуекел
несуверенный заем - бейегеменді қарыз, тəуелді қарыз 
несчастный случай - жазатайым уақиға 
нет достаточного покрытия - жеткілікті өтемі жоқ
нет достаточных средств на счете - шотта жеткілікті 
қаражат жоқ

нет рейтинга - рейтингі жоқ 
нетаксированный - таксаланбаған 
нетарифное регулирование - бейтарифтік реттеу
нетарифные барьеры - бейтарифтік тосқауылдар
нетарифные меры внешнеэкономического 
регулирования - сыртқы экономикалық реттеудің 
бейтарифтік шаралары

нетарифные ограничения - бейтарифтік шектеулер
нетарифный - тарифтік емес, бейтарифтік
нетарифный протекционизм - бейтарифтік 
қолдампаздық

нетвердый - бейбекем, тұрақсыз 
нетекущее имущество - бейағымдық мүлік 
нетекущие обязательства - бейағымдық міндеттемелер
нетекущий - бейағымдық, ағымдағы емес
неторговые расчеты - саудадан тыс есеп айырысу, 
бейсаудалық есеп айырысу 

неточность в документе - құжаттағы дəлсіздік
неточность сведений - мəліметтердің дəл еместігі
неточный - дəл емес
неточный адрес - қате мекенжай
нетрадиционные методы - бейдəстүрлі əдістер
нетрудовой - еңбексіз келген, аққұла 
нетрудовые доходы - еңбексіз табыс, аққұла табыс
нетрудоспособность - еңбекке жарамсыздық, еңбек 
етуге қабілетсіздік

нетрудоспособный - еңбекке жарамсыз, еңбекке 
қабілетсіз, мүгедек

неттинг - неттинг 
нетто - нетто, таза салмақ; таза баға; таза табыс
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нетто / чистый - нетто / таза
нетто-авуары - таза авуарлар
нетто-активы - таза активтер
нетто-баланс - таза теңгерім
нетто-баланс банка - банктің таза теңгерімі
нетто-дивиденд - таза дивиденд
нетто-доход - таза табыс
нетто-доход по цене - баға бойынша таза табыс, баға 
бойынша таза кіріс

нетто-задолженность - таза берешек
нетто-изменение курса ценной бумаги в течение 
рабочего дня - бағалы қағаз бағамының жұмыс күні 
бойына таза өзгеруі

нетто-капитал - таза капитал
нетто-капитал на одну акцию - бір акцияға шаққандағы 
таза капитал

нетто-капитал на одну обычную акцию - бір жай 
акцияға шаққандағы таза капитал

нетто-линия - таза желі
нетто-операционный денежный поток - таза 
операциялық ақша ағыны

нетто-позиция - таза жайғасым 
нетто-позиция банка по срочным валютным 
операциям - банктің мерзімді валюталық операциялар 
бойынша таза жайғасымы

нетто-позиция биржевого брокера - биржа брокерінің 
таза жайғасымы

нетто-позиция кредитора - несиегердің таза жайғасымы
нетто-позиция срочной покупки - мерзімдік сатып 
алудың таза жайғасымы

нетто-показатель - таза көрсеткіш
нетто-поток - таза ағын 
нетто-премия - таза сыйлықақы
нетто-прибыль - таза пайда
нетто-продажи - таза сатылым
нетто-процент - таза пайыз
нетто-ссуды - таза несие
нетто-ставка - таза мөлшерлеме
нетто-ставка сберегательная - жинақ ақшаның таза 
мөлшерлемесі

нетто-стоимость - таза құн
нетто-удержание - таза ұстап қалу 
нетто-фиксированные активы - таза тіркелген активтер
неуважительные причины- - дəлелсіз себептер
неудачное получение - сəтсіз алу 
неудовлетворенность клиента банка - банк клиентінің 
қанағаттанбаушылығы

неудовлетворительная конъюнктура - 
қанағаттанғысыз жағдаят

неудовлетворительная поставка - қанағаттанғысыз 
жеткізілім 

неукоснительность - бұлжытпаушылық 
неукротимость - қайсарлық, мойымастық 
неуплата - төлемеу, төленбеу
неуплата в срок - мерзімінде төлемеу
неуплата вопреки договоренности - уағдаластыққа 
қарамастан төлемеу 

неуплата долгов - борышты төлемеу

неуплата задолженности по займам - қарыз бойынша 
берешекті төлемеу

неуплата задолженности по кредиту - кредит бойынша 
берешектің төленбеуі

неуплата налогов - салық төлемеу
неуплата по долговому обязательству - борыштық 
міндеттемені төлемеу

неуплата по счету - шот бойынша төлемеу
неуплата процента - пайызды төлемеу
неуплата процента или основной суммы ссуды в срок 

- несиенің пайызын немесе негізгі сомасын мерзімінде 
төлемеу

неуплата процента по займу - қарыз бойынша 
пайыздың төленбеуі

неуплаченная в срок ссуда - мерзімінде төленбеген 
несие

неуплаченная сумма кредита - кредиттің төленбеген 
сомасы

неуплаченные суммы - төленбеген сома 
неуплаченные суммы по счетам - шоттар бойынша 
төленбеген сома

неуплаченный - төленбеген
неуплаченный в срок - мерзімінде төленбеген
неуплаченный долг - төленбеген борыш
неуплаченный капитал - төленбеген капитал
неуплаченный очередной взнос - төленбеген кезекті 
жарна

неуплаченный страховой взнос - төленбеген 
сақтандыру жарнасы

неуполномоченный - уəкілдік берілмеген
неуравновешенность - ұшқалақтық, қызбалық 
неурожай - егін шығымсыздығы 
неустановленный срок - белгіленбеген мерзім 
неустановленный срок выкупа ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды өтеуін төлеп алудың белгіленбеген   
мерзімі 

неустойка - айыпақы, тұрақсыздық айыбы, тұрақсыздық 
төлемі 

неустойка договорная - шарттық айыпақы, шарттық 
тұрақсыздық айыбы

неустойка налоговая - салықтық айыпақы (тұрақсыздық 
айыбы)

неустойка по контракту - келісімшарт бойынша 
айыпақы (тұрақсыздық айыбы)

неустойка штрафная - айыппұлдық айыпақы 
(тұрақсыздық айыбы)

неустойчивая конъюнктура рынка - нарықтағы 
орнықсыз жағдаят

неустойчивое настроение рынка - нарықтың тұрақсыз 
ауаны

неустойчивое финансовое положение - тұрақсыз қаржы 
жағдайы

неустойчивость - орнықсыздық
неустойчивость валютного курса - валюта бағамының 
орнықсыздығы

неустойчивость валютной системы - валюта жүйесінің 
орнықсыздығы

неустойчивость валюты - валютаның орнықсыздығы
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неустойчивость конъюнктуры - жағдаяттың 
орнықсыздығы

неустойчивость рынков - нарықтардың    
орнықсыздығы

неустойчивость цен - бағаның орнықсыздығы
неустойчивость экономическая - экономикалық 
орнықсыздық

неустойчивый - орнықсыз 
неустойчивый банк - орнықсыз банк
неустойчивый валютный курс - орнықсыз валюта 
бағамы

неустойчивый курс - орнықсыз бағам
неустойчивый рынок - орнықсыз нарық
неустойчивый экономический рост - орнықсыз 
экономикалық өсу

нефинансовая компания - бейқаржылық компания
нефинансовая корпорация - қаржы институтына 
жатпайтын корпорация

нефинансовая операция, совершаемая в 
операционном окне - операциялық терезеде 
жасалатын бейқаржылық операция

нефинансовые инвестиции - бейқаржылық 
инвестициялар 

нефинансовые предприятия - бейқаржылық 
кəсіпорындар

нефондированный долг - қорға айналдырылмаған 
(тұрақтандырылмаған) борыш 

неформалы - бейресмилер
неформальные финансы - бейресми қаржы 
неформальный - бейресми 
неформальный финансовый сектор - бейресми қаржы 
секторы

нефтевалюта - мұнай валютасы
нефтедоллары / нефтяные доллары - мұнай доллары
нефтеносный - мұнайлы
нефтеперегонный - мұнай айыратын, мұнай айдайтын 
нефтеперерабатывающий - мұнай өңдейтін 
нефтепродукты - мұнай өнімдері 
нефтяные деньги - мұнай ақшасы
нефундированные займы - тиянақсыз қарыз 
нехватка - жетіспеушілік 
нехватка активов - активтердің жетіспеуі
нехватка валюты - валютаның жетіспеуі
нехватка валюты для обслуживания долга - борышқа 
қызмет ету үшін валютаның жетіспеуі

нехватка денег - ақшаның жетіспеуі
нехватка денежных средств - ақшалай қаражаттың 
жетіспеуі

нехватка долларов - доллардың жетіспеуі
нехватка долларов в мировом платежном обороте - 
əлемдік төлем айналымында доллардың жетіспеуі

нехватка капитала - капиталдың жетіспеуі
нехватка конвертируемой валюты - айырбасталатын 
валютаның жетіспеуі

нехватка кредита - кредиттің жетіспеуі
нехватка ликвидных средств - өтімді қаражаттың 
жетіспеуі

нехватка наличности - қолдағы ақшаның жетіспеуі

нехватка наличных денег - қолма-қол ақшаның 
жетіспеуі

нехватка финансовых ресурсов - қаржы 
ресурстарының жетіспеуі

нехватка фондов - қорлардың жетіспеуі
неходовая валюта - өтімсіз валюта
неходовая ценная бумага - өтімсіз бағалы қағаз
неходовые акции - өтімсіз акциялар
нецелевая ссуда - мақсатсыз несие
нецелевое использование - нысанасыз пайдалану, 
мақсатқа сай пайдаланбау

нецелевой заем - мақсатсыз қарыз, нысанасыз қарыз
неценовая конкуренция - бағадан тыс бəсеке
неценовые условия кредита - несиенің бағасыз шарты
нецентрализованные источники - 
орталықтандырылмаған бастаулар

нечестный рынок - алақол базар, алақол нарық 
нечлен - мүше емес, беймүше 
нештатные работники почтовой связи - пошта 
байланысының штаттан тыс қызметкерлері

неэквивалентный обмен - баламасыз айырбас
неэластичное предложение - икемсіз ұсыныс
неэластичность предложения - ұсыныстың икемсіздігі
неэластичность спроса - сұраныстың икемсіздігі
неэластичный процент - икемсіз пайыз
неэластичный спрос - икемсіз сұраныс
неэффективное использование - тиімсіз пайдалану
неэффективное помещение капитала - капиталдың 
тиімсіз орналастырылуы

неявка адресата - хат алушының келмеуі
неявка на собрание - жиналысқа келмеу
неявная цена - күңгірт баға
неявный налог - күңгірт салық 
нивелировать - біркелкілеу 
нигилизм - көзқамандық, құлдық ұру
ниже курса - бағамнан төмен
ниже нарицательной цены - көрсетулі бағасынан  
төмен

ниже номинала - атаулы құнынан төмен
ниже нормы - нормадан төмен
ниже паритета - тепе-теңдіктен төмен
ниже рыночной цены - нарықтық бағадан төмен
ниже себестоимости - өзіндік құннан төмен
ниже стоимости - құнынан төмен
нижелимитные капитальные вложения - лимиттен 
төмен күрделі жұмсалым

нижеподписавшиеся - төменде қол қоюшылар
нижепоименованный - төменде аты аталған
нижеследующий - төмендегі, төменде айтылған
нижестоящие органы - төменгі органдар
нижестоящий - төмен тұрған
нижестоящий распорядитель кредита - несиенің 
төмендегі иеленушісі

нижеупомянутый - төменде ескерілген
нижнее значение процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің төменгі мəні 

нижние границы налогообложения - салық салудың 
төменгі шегі
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нижний инвестиционный предел - төменгі 
инвестициялық шек

нижний предел доходов облагаемых налогом - салық 
салынатын кірістің төменгі шегі

нижний предел изменения лимитного курса - лимиттік 
бағам өзгеруінің төменгі шегі

нижний предел изменения цены на фьючерсной 
бирже - фьючерстік биржадағы баға өзгеруінің төменгі 
шегі

нижний предел колебания - ауытқудың төменгі шегі
нижний предел колебания валютного курса - валюта 
бағамы ауытқуының төменгі шегі

нижний предел нормы прибыли - пайда нормасының 
төменгі шегі

нижний предел цен - бағалардың төменгі шегі
низкая заработная плата - төмен жалақы
низкая покупательная способность денег - ақшаның 
сатып алуға жарамдылығының төмендігі

низкая цена - төмен баға
низкий - төмен 
низкий валютный курс - төмен валюталық бағам
низкий доход по ценным бумагам - бағалы қағаздар 
бойынша төмен табыс

низкий уровень процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің төмен деңгейі

низкий уровень спроса - сұраныстың төмен деңгейі
низко котироваться - бағаның төмен белгіленуі 

(акциялар туралы)
“низкого качества” - “сапасы төмен”, “төмен сападағы”
низкопоклонство - бас ию 
низкопробный - төмен сынамалы 
низкопроцентный - төмен пайызды
низкосортный - төмен сұрыпты 
низшая точка падения цен - баға құлдырауының ең 
төменгі шегі

низшая точка экономического цикла - экономикалық 
кезеңнің ең төменгі шегі 

низшая цена - төменгі баға
низшая цена на аукционе - аукциондағы төменгі баға
“никогда не использовался” - “ешқашан 
пайдаланылмаған”

НИСИН - НИСИН (ағ. NІSІN - бағалы қағаздарды 
сəйкестендірудің əріптік-цифрлық кодтау 
нысанындағы ұлттық жүйесі) 

нитрооснова - нитронегіз 
нитропленка - нитроүлдір
нищета - қайыршылық, кедейлік
новаторство - жаңашылдық
новация - жаңартпа, жаңарту 
новация векселя - вексель жаңартпасы 
новация договора - шартты жаңарту 
новация контракта - келісімшартты жаңарту
новация на бирже - биржадағы жаңартпа
новая подписка - жаңа жазылыс
новая строка - жаңа жол
новелла - новелла, өзгертім 
новизна - жаңалық, сонылық
новичок на рынке - нарықтағы жаңа тұлға

нововведение - жаңа енгізім 
новое бухгалтерское сообщение - жаңа бухгалтерлік 
хабарлама

новое кредитование - жаңадан несиелендіру
новоселье - жаңа қоныс; қоныстой
новости - жаңалықтар
новости биржевые - биржалық жаңалықтар
новости экономические - экономикалық жаңалықтар
новшество - жаңа құбылыс, жаңа дəстүр 
новые акции - жаңа акциялар
новые деньги - жаңа ақша 
новые капитальные вложения - жаңа күрделі қаржы 
жұмсалымы

новые облигации - жаңа облигациялар
новые предоставленные кредиты - жаңадан берілген 
кредиттер

новый выпуск - жаңа шығарылым
новый выпуск акций - акциялардың жаңа  
шығарылымы

новый выпуск ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
жаңа шығарылымы

новый заем - жаңа қарыз
новый капитал - жаңа капитал
новый кредит - жаңа кредит
новый остаток - жаңа қалдық
новый срок действительности перевода - аударым 
жарамдылығының жаңа мерзімі

новый счет - жаңа шот
ножницы цен - баға қайшысы
номенклатура - номенклатура, атаулық
номенклатура бухгалтерских счетов - бухгалтерлік 
шот номенклатурасы

номенклатура дел - істердің номенклатурасы, істердің 
атаулығы

номенклатура дел индивидуальная - істердің дара 
номенклатурасы, істердің дара атаулығы

номенклатура должностей - лауазым номенклатурасы
номенклатура и объем хранения материальных 
ценностей государственного материального 
резерва - мемлекеттік материалдық сақтық қордың 
материалдық құндылықтарын сақтау номенклатурасы 
мен көлемі

номенклатура и объем хранения материальных 
ценностей мобилизационного резерва - жұмылдыру 
материалдық сақтық қорының материалдық 
құндылықтарын сақтау номенклатурасы мен көлемі

номенклатура-ценник - бағалық-номенклатура
номенклатурная должность - номенклатуралық қызмет 
номенклатурный - номенклатуралық
номенклатурный список - номенклатуралық тізім
номер - нөмір, сан, ретсан
номер аккредитива - аккредитив нөмірі
номер акции - акцияның нөмірі
номер бланка - бланк нөмірі
номер бухгалтерской записи - бухгалтерлік жазба 
нөмірі

номер в серии - сериядағы нөмір
номер входящий - кіріс нөмірі
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номер выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығарылымының нөмірі

номер для ссылок - сілтеме үшін нөмір
номер жиросчета - жирошот нөмірі
номер инициатора - бастамашы нөмірі
номер исходящий - шығыс нөмірі
номер кодовый - код нөмірі
номер контракта - келісімшарт нөмірі
номер листа - парақ нөмірі
номер налоговый - салық нөмірі, салықтық нөмір
номер налогоплательщика - салық төлеушінің нөмірі
номер номенклатурный - номенклатуралық нөмір
номер облигации - облигация нөмірі
номер партии - топтама нөмірі
номер первичного счета - бастапқы шот нөмірі
номер порядковый - рет саны
номер регистрационный - тіркеу нөмірі, тіркелу нөмірі
номер свободных фондов - бос қорлардың нөмірлері
номер серии облигаций - облигациялар сериясының 
нөмірі

номер серийный - сериялық нөмір
номер страхового полиса - сақтандыру полисінің нөмірі
номер страховой - сақтандыру нөмірі
номер счета - шот нөмірі
номер счета клиента - клиент шотының нөмірі
номер трансферта - трансферт нөмірі 
номер ценной бумаги - бағалы қағаздың нөмірі
номер чека - чек нөмірі
номер, на который выпал выигрыш - ұтыс шыққан 
нөмір

номерной счет - нөмірлі шот
номерной счет в банке - банктегі нөмірлі шот 
номерной счет в банке для хранения ценностей - 
банкте құндылықтарды сақтау үшін берілген нөмірлі 
шот

номерок - нөмірше (нөмір басылған жетон, қатты 
қағаз)

номинал - номинал, атаулы құн, атаулы баға, аталынды 
құн 

номинал векселя - вексельдің атаулы құны
номинал ноты - нотаның атаулы құны
номинал нулевой - нөлдік номинал, нөлдік атаулы құн
номинал ценной бумаги - бағалы қағаздың атаулы құны
номинальная акция - атаулы акция
номинальная величина займа - атаулы қарыз шамасы
номинальная годовая ставка - атаулы жылдық 
мөлшерлеме

номинальная заработанная плата (заработная плата) 
- атаулы жалақы, атаулы табысақы 

номинальная котировка - атаулы баға белгіленімі 
номинальная налоговая ставка - салықтың атаулы 
мөлшерлемесі

номинальная оценка - атаулы бағалау
номинальная прибыль - атаулы пайда
номинальная процентная ставка - атаулы пайыздық 
мөлшерлеме 

номинальная процентная ставка за кредит - кредит 
үшін атаулы пайыздық мөлшерлеме

номинальная ссуда - атаулы несие
номинальная ставка процента - атаулы пайыз 
мөлшерлемесі

номинальная стоимость - атаулы құн
номинальная стоимость активов - активтердің атаулы 
құны

номинальная стоимость акции - акцияның атаулы құны
номинальная стоимость акционерного капитала - 
акционерлік капиталдың атаулы құны

номинальная стоимость валюты - валютаның атаулы 
құны

номинальная стоимость долговых ценных бумаг - 
борыштық бағалы қағаздардың атаулы құны

номинальная стоимость почтовой марки - пошта 
маркасының атаулы құны 

номинальная стоимость ценной бумаги - бағалы 
қағаздың атаулы құны

номинальная сумма - атаулы сома
номинальная цена - атаулы баға
номинальная цена облигаций - облигациялардың 
атаулы бағасы

номинальная цена ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
атаулы бағасы

номинальное участие - атаулы қатысу 
номинальные издержки - атаулы шығын
номинальные убытки - атаулы залал
номинальный - атаулы 
номинальный акционерный капитал - атаулы 
акционерлік капитал

номинальный валютный курс - атаулы валюта бағамы
номинальный владелец - атаулы иеленуші
номинальный владелец ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың атаулы иесі

номинальный держатель - атаулы ие, атаулы ұстаушы 
номинальный держатель акции - акцияның атаулы иесі
номинальный держатель ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды атаулы ұстаушы (иесі)

номинальный доход - атаулы табыс
номинальный доход по облигациям - облигациялар 
бойынша атаулы табыс

номинальный капитал - атаулы капитал
номинальный курс - атаулы бағам
номинальный обменный курс - атаулы айырбас бағамы
номинальный паритет - атаулы тепе-теңдік
номинальный партнер - атаулы серіктес
номинальный процент - атаулы пайыз 
номинальный процентный доход по облигации - 
облигация бойынша атаулы пайыздық табыс

номинальный счет - атаулы шот
номинальный эффективный валютный курс - атаулы 
тиімді валюта бағамы

номинативная акция - номинативтік акция
номинативная акция закрытого типа - жабық 
тұрпатты номинативтік акция 

норма - норма, мөлшер, мөлшерлік, шама, қалып 
норма амортизации - тозымпұл мөлшері
норма амортизационных отчислений - тозымпұлдық 
аударым мөлшері
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норма возврата - қайтару мөлшері 
норма восстановительной стоимости - қалпына келтіру 
құнының нормасы

норма времени - уақыт мөлшері
норма вывоза и ввоза национальной валюты - ұлттық 
валютаның əкетілімі мен əкелімі мөлшері

норма выработки - өндірім нормасы
норма выручки - түсім нормасы
норма депозитивная - депозитивтік мөлшер
норма дивидендов - дивиденд нормасы
норма дисконта - дисконт нормасы
норма дифференцированная - сараланған норма
норма дохода - табыс мөлшері 
норма доходности - табыстылық мөлшері
норма затрат - шығын мөлшері
норма износа - тозу нормасы
норма инвестирования - инвестициялау нормасы
норма инвестиций - инвестициялар нормасы
норма инфляции - инфляция нормасы, құнсыздық 
мөлшері 

норма использования кредита - несиені пайдалану 
нормасы

норма капитализации - капиталдандыру мөлшері
норма капиталовложений - күрделі жұмсалым нормасы
норма кассовых резервов - кассалық сақтық қорлар 
нормасы

норма купонная - купондық норма
норма ликвидности - өтімділік мөлшері
норма личных сбережений - жеке жинақ ақша мөлшері
норма накладных расходов - үстеме шығын мөлшері
норма накопления - қорлану мөлшері
норма накопления капитала - капиталдың қорлануы 
мөлшері

норма налога - салық мөлшері
норма налогового обложения - салық салу мөлшері
норма обеспечения - қамтамасыз етілу мөлшері
норма оборотных средств - айналым қаражатының 
мөлшері

норма обслуживания долга - борышты өтеу мөлшері
норма общественная - қоғамдық норма
норма обязательных резервов - міндетті сақтық қорлар 
нормасы

норма обязательных резервов банка - банктің міндетті 
сақтық қорының нормасы

норма окупаемости капиталовложений - күрделі 
жұмсалымның өтелімділігі нормасы

норма оплаты - төлем нормасы
норма оплаты за день - бір күнгі төлем нормасы
норма повышения стоимости - құнның жоғарылау 
нормасы

норма погашения кредита - кредитті өтеу нормасы
норма покрытия - өтем нормасы
норма потребления - тұтыну нормасы
норма почасовая - сағаттық норма
норма права - құқық мөлшері
норма правовая - құқықтық норма
норма предельная - шекті норма
норма представительства - өкілдік нормасы

норма прибавочной стоимости - қосымша құн мөлшері
норма прибыли - пайда мөлшері 
норма прибыли в денежном выражении - ақшалай 
тұлғадағы пайда нормасы

норма прибыли в промышленности - өнеркəсіптегі 
пайда нормасы

норма прибыли на активы - активтерге шаққандағы 
пайда мөлшері

норма прибыли на акции - акцияларға шаққандағы 
пайда мөлшері

норма прибыли на инвестированный капитал - 
инвестицияланған капиталға шаққандағы пайда 
мөлшері

норма прибыли на инвестиции - инвестицияға 
шаққандағы пайда мөлшері

норма прибыли на капитал - капиталға шаққандағы 
пайда мөлшері

норма прибыли по акции - акция бойынша пайда 
нормасы

норма продаж - сату нормасы
норма процента - пайыз нормасы
норма распределения накладных расходов - үстеме 
шығысты бөлу нормасы

норма расхода - шығыс нормасы
норма резервного покрытия - сақтық қор өтемінің 
нормасы

норма рентабельности - пайдалылық мөлшері, 
тиімділік нормасы

норма ренты - рента мөлшері
норма сбережения - жинақ ақша мөлшері, аманат ақша 
мөлшері

норма сбережения населения - халықтың жинақ 
ақшасының мөлшері, халықтың аманат ақшасының 
мөлшері

норма ссуды - несие нормасы, несие мөлшері
норма страхового возмещения - сақтандыру өтемінің 
мөлшері

норма страхового обеспечения - сақтандыруды 
қамсыздандыру нормасы, сақтандыруды қамтамасыз 
ету мөлшері

норма страховой оценки строений - құрылыстың 
сақтандыру бағасының нормасы

норма страховых сумм - сақтандыру сомасының 
мөлшері

норма торговой прибыли - сауда пайдасының нормасы
норма управляемости - басқарымдылық мөлшері‚ 
басқарылушылық мөлшері 

норма финансовая - қаржы нормасы
норма финансовой прибыли - қаржылық пайда 
нормасы

норма численности - сан мөлшері‚ қызметкерлер 
санының мөлшері

норма чистого дохода - таза табыс мөлшері
норма шариата и мусульманского права - шариғат 
жəне мұсылман құқығы нормасы

норма экономического роста - экономикалық өсу 
мөлшері 

нормализация - қалыпқа келтіру, нормаландыру
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нормальная дебиторская задолженность - қалыпты 
дебиторлық берешек

нормальная инвестиционная практика - қалыпты 
инвестициялық практика

нормальная кредиторская задолженность - қалыпты 
кредиторлық берешек

нормальная прибыль - қалыпты пайда
нормальная продажа - қалыпты сатып алу
нормальная ставка накладных расходов - үстеме 
шығыстың қалыпты мөлшерлемесі

нормальная стоимость - қалыпты құн
нормальная цена - қалыпты баға
нормальное нормированное распределение - қалыпты 
нормаланған үлестірім

нормальные уравнения - қалыпты теңдестірме
нормальный доход - қалыпты табыс
нормальный риск - қалыпты тəуекел (қатер)
нормальный рынок - қалыпты нарық
норматив - норматив, мөлшерлі, мөлшерлік 
норматив в менеджменте - менеджменттегі норматив
норматив валютных средств - валюталық қаражат 
нормативі

норматив гибкий - икемді норматив
норматив долгосрочной ликвидности - ұзақ мерзімді 
өтемпаздық (өтімділік) нормативі

норматив доставки - жеткізілім нормативі
норматив достаточности капитала - капиталдың 
жеткіліктілігі нормативі 

норматив доходов - табыс нормативі, кіріс нормативі
норматив заработной платы на тенге - жалақының 
теңгеге шаққандағы нормативі

норматив из конца в конец - бір шетінен екінші шетіне 
жіберу нормативі, бастан-аяқ норматив

норматив максимального размера привлеченных 
денежных вкладов (депозитов) населения - 
халықтың тартылған ақшалай салымдарының 
(депозиттерінің) ең жоғары мөлшерінің нормативі 

норматив мгновенной ликвидности - мезеттік 
өтемпаздық нормативі 

норматив оборотных средств - айналым қаражатының 
нормативі

норматив оплаты труда - еңбекақы нормативі
норматив пруденциальный - пруденциялық норматив 
норматив распределения доходов - кірісті бөлу 
нормативі

норматив рентабельности - пайдалылық нормативі
норматив риска собственных вексельных 
обязательств - меншікті вексельдік міндеттемелер 
тəуекелдігінің нормативі 

норматив собственных оборотных средств - меншікті 
айналым қаражатының нормативі

норматив соотношения ликвидных активов и 
суммарных активов кредитной организации - несие 
ұйымдарының өтімді активтері мен қосынды активтері 
арасалмағының нормативі 

норматив текущей ликвидности - ағымдағы өтімділік 
нормативі 

норматив финансовый - қаржы нормативі
норматив эффективности - тиімділік нормативі

нормативная группа электронной передачи - 
электрондық жолданымның нормативтік тобы

нормативная калькуляция - нормативтік калькуляция
нормативная налоговая льгота - нормативтік салық 
жеңілдігі

нормативная прибыль - нормативтік пайда
нормативная рентабельность - нормативтік 
пайдалылық 

нормативная себестоимость - нормативтік өзіндік құн 
нормативная ставка рынка краткосрочного капитала 

- қысқа мерзімді капитал нарығының қалыпты 
мөлшерлемесі

нормативное обложение - нормативтік салық салу
нормативное распределение дохода - табысты 
нормативтік бөлу

нормативное распределение прибыли - пайданы 
нормативтік бөлу

нормативное социальное управление - нормативтік 
əлеуметтік басқару

нормативно-методологическая база - нормативтік-
əдіснамалық қор

нормативно-параметрический метод 
ценообразования - баға белгілеудің нормативтік-
параметрлік əдісі

нормативно-правовые акты - нормативтік-құқықтық 
актілер, низамдық-құқықтық кесімдер 

нормативные акты по налогообложению - салық салу 
жөніндегі нормативтік актілер

нормативные акты, регулирующие деятельность 
банков - банктердің қызметін реттейтін нормативтік 
актілер

нормативные правовые акты Нацбанка - Ұлттық 
Банктің нормативтік құқықтық актілері

нормативные правовые акты республики - 
республиканың нормативтік құқықтық актілері 

нормативные правовые акты РК - ҚР нормативтік-
құқықтық актілері 

нормативные расходы - нормативтік шығыс
нормативный документ - нормативтік құжат
нормативный коэффициент сравнительной 
экономической эффективности - салыстырмалы 
экономикалық тиімділіктің нормативтік коэффициенті

нормативный коэффициент эффективности 
капитальных вложений - күрделі жұмсалым 
тиімділігінің нормативтік коэффициенті

нормативный метод калькуляции - калькуляцияның 
нормативтік əдісі 

нормативный метод планирования - нормативтік 
жоспарлау əдісі, жоспарлаудың нормативтік əдісі

нормативный метод распределения прибыли - 
пайданы бөлудің нормативтік əдісі

нормативный приказ - нормативтік бұйрық
нормативный указ - нормативтік жарлық
нормативный учет - нормативтік есеп
нормативный учет доходов - табыстың нормативтік 
есебі

нормативы адресования - мекенжайға жіберу 
нормативтері

нормативы затрат - шығын нормативтері
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нормативы прогрессивные - үдемелі нормативтер
нормативы рентабельности - тиімділік нормативтері
нормативы рискованности - тəуекелділік нормативтері
нормативы типовые - тұрпатты нормативтер
нормативы цен - баға нормативтері
нормативы экономические - экономикалық 
нормативтер

нормирование - нормалау, мөлшерлеу 
нормирование заработной платы - жалақыны 
мөлшерлеу

нормирование расходов бюджетных учреждений - 
бюджет мекемелерінің шығысын мөлшерлеу

нормирование собственных оборотных средств - 
меншікті айналым қаражатын мөлшерлеу

нормирование техническое - техникалық нормалау
нормирование труда - еңбекті нормалау
нормировщик - нормалаушы
нормируемые активы - нормаланатын активтер
нормируемые оборотные средства - нормаланатын 
айналым қаражаты

нормоконтроль - нормалық бақылау
нормы бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
нормалары 

нормы завышенные - көтеріңкі нормалар
нормы заниженные - төмендетілген нормалар
нормы затрат - шығын нормалары
нормы расходов - шығыс нормалары
нормы юридические - заңи нормалар
носилка - зембіл
носитель - таратушы, жеткізуші, ие, төлеуші
носитель данных - деректер таратушы
носитель издержек - шығын шегуші
носитель информации - ақпаратты жеткізуші, ақпарат 
тасымалдаушы

носитель коммерческой тайны - коммерциялық құпия 
иесі

носитель налога - салық салынушы, салық төлеуші
носитель рекламы - жарнама иесі
носитель электронный - электронды жеткізуші 
ностро - ностро, біздің шот 
ностро депо счет - ностро депо шот 
ностро-конто - ностро-конто 
ностро-счета - ностро-шоттар 
нота - нота 
нота в обращении - айналыстағы нота
нота дипломатическая - дипломатиялық нота
нота до востребования - талап етілмелі нота
нота к оплате - төлеуге ұсынылатын норма
нота к получению - алуға ұсынылатын норма
нота казначейская - қазынашылық нота
нота непогашенная - өтелмеген нота
нота протеста - наразылық нотасы
нота с плавающей процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі құбылмалы нота

нота сберегательная - жинақ ақша нотасы
нотариальная контора - нотариалдық кеңсе
нотариальная сделка - нотариалдық мəміле
нотариально заверенная копия - нотариалдық жолмен 
расталған көшірме 

нотариальное опротестование векселя - вексельге 
нотариалдық жолмен наразылық білдіру

нотариальное подтверждение - нотариалдық қуаттама
нотариальные сборы - нотариалдық алым
нотариальный - нотариалдық
нотариальный сертификат - нотариалдық сертификат
нотариат - нотариат 
нотариус - нотариус (құжаттарды куəландыратын 
орын)

нотариус биржевой - биржалық нотариус
нотариус государственный - мемлекеттік нотариус
нотес - нотес (қаржы есебіне ескерту) 
нотис - нотис 
нотификация - нотификация, хабарлама жасау, 
наразылық хабарлама 

нотный кассир - нота кассирі
ноты в ожидании доходов - кіріс келуін күтетін ноталар
ноты евродепозитные - еуродепозит ноталары
ноты Нацбанка - Ұлттық Банктің ноталары 
ночное хранение - түнгі сақтау, түнде сақтау (банктің 
клиенттер ақшасын түнгі сағаттарда сақтайтын 
арнаулы сейфі)

ночной банк-депозитарий - түнгі депозитарий-банк
ночной депозитарий - түнгі депозитарий
ночной депозитный сейф - түнгі депозиттік сейф
ночной прием депозитов - депозиттерді түнгі қабылдау 
нравственность - құлықтылық
нужда - мұқтаждық
нужда в деньгах - ақшаға мұқтаждық 
нужда в поддержке - қолдауға мұқтаждық
нужда в помощи - көмекке мұқтаждық
нуждаемость финансовая - қаржылық мұқтаждық
нуждаться в помощи - көмекке мұқтаж болу
нуждаться в фондах - қорларға мұқтаж болу
нуждающийся в деньгах - ақшаға мұқтаж болушы
нужды экономические - экономикалық мұқтаждар
нулевая кассовая наличность - кассалық нөлдік қолма-
қол ақша

“нулевая проверка” - “нөлдік тексеру”
нулевой - нөлдік 
“нулевой базис” - “нөлдік базис”
нулевой налог - нөлдік салық 
нулевой платеж - нөлдік төлем 
нулевой рейтинг - нөлдік рейтинг
нулевой уровень доходов - кірістің нөлдік деңгейі
нуллификация - нөлге айналдыру 
нумерация - нөмірлеу; сандық қатар
нумерация счетов - шоттарды нөмірлеу
нумерико - нумерико (айналыстағы бүкіл ақша көлемі)
нумерованное депонирование - нөмірленген депозиттеу 
нумерованный счет - нөмірленген шот 
нумизмат - нумизмат
нумизматик - ақшагер 
нумизматика - нумизматика 
ньюс-мейкеры - ньюс-мейкерлер, ықпалды 
қайраткерлер 

ньюс-релиз - ньюс-релиз, деректеме 
нюанс - нюанс, реңк, рəуіш (нəзік өзгешелік)
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о’кей (правильно) - о’кей (дұрыс)
оазис - жазира, шұрат, көгал
оазис налоговый - салық шұраты, салық жазирасы 
оазис фискальный - қазыналық шұрат, қазыналық 
жазира (салық жеңілдіктері бар шағын мемлекеттер, 
аралдар, аймақтар)

обанкротившаяся облигация - банкротқа ұшыраған 
облигация

обанкротившийся - банкротқа ұшыраған
обанкротившийся банк - банкротқа ұшыраған банк
обанкротившийся держатель акции - акцияның 
банкротқа ұшыраған иесі

обанкротиться - банкротқа ұшырау, тақырға отыру, 
жұтау; сəтсіздікке ұшырау

обвал инвестиций - инвестициялардың күйреуі
обвал рынка - нарықтың күйреуі
обвал цен - бағаның құлауы
обвал экономики - экономиканың күйреуі
обвес - кем өлшеу
обвесить - таразыдан жеу, кем өлшеу
обвинение - айып, айыптау
обвинитель - айыптаушы
обвинительная речь - айыптау сөз 
обвинительное заключение - айыптау қорытындысы
обвинительный - айыптау
обвинительный приговор - айыптау үкімі
обвиняемый - айыпкер
обвязать - орау, орап байлау
обвязка почтовых отправлений - пошта жөнелтімдерін 
орап байластыру

обгон - басып озу
обдумать - ойлау, ойлану
обеззараживание территории - аумақты 
зарарсыздандыру

обезличенность денежного рынка - ақша нарығының 
иесізденуі 

обезличенные облигации - иесізденген облигациялар
обезличить документ - құжатты иесіздендіру 
обезличка - иесіздік, жауапкершіліктен айыру
обезнадежить - үміт үздіру 
обелиск - обелиск
обердрафт - обердрафт 
обертка - орауыш (тысқап) 
оберточная бумага - орам қағаздары
обеспечение - қамтамасыз ету, қамсыздандыру, 
қамсыздандырма 

обеспечение активами - активтермен қамтамасыз       
ету

обеспечение активов - активтерді қамтамасыз ету
обеспечение банкнот - банкноттарды қамтамасыз ету
обеспечение банкнот ценными металлами - банкнотты 
құнды металдармен қамтамасыз ету

обеспечение банковское - банктік қамтамасыз ету
обеспечение безопасности - қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету

обеспечение в виде векселей - вексельдер түрінде 
қамтамасыз ету

обеспечение в виде облигаций - облигациялар түрінде 
қамтамасыз ету

обеспечение в виде промышленных акций - 
өнеркəсіптік акциялар түрінде қамтамасыз ету 

обеспечение в форме банковской гарантии - банк 
кепілдігі нысанында қамтамасыз ету

обеспечение валютное - валютамен қамтамасыз ету
обеспечение валюты - валютаны қамтамасыз ету
обеспечение векселя - вексельді қамтамасыз ету
обеспечение выживаемости - өміршеңдікті қамтамасыз 
ету

обеспечение выплаты процентов - пайыздар төлеуді 
қамтамасыз ету

обеспечение выпуска банкнот золотом или серебром 
- банкнот шығаруды алтынмен немесе күміспен 
қамтамасыз ету

обеспечение выпущенных банкнот - шығарылған 
банкноттарды қамтамасыз ету

обеспечение гарантией - кепілдікпен қамтамасыз ету
обеспечение гарантийное - кепілдікті қамтамасыз ету
обеспечение денег - ақшаның қамсыздандырылуы 
обеспечение денежное - ақшалай қамтамасыз ету
обеспечение денежной единицы - ақша бірлігінің 
қамтамасыз етілуі

обеспечение договора - шарттың орындалуын 
қамтамасыз ету

обеспечение документационное - құжаттамалық 
қамтамасыз ету 

обеспечение долга - борышты қамтамасыз ету 
обеспечение долга государственного сектора - 
мемлекеттік сектордың борышын қамтамасыз ету

обеспечение дополнительных доходов за счет заемных 
средств - қосымша кірісті қарыз қаражаты есебінен 
қамтамасыз ету

обеспечение дохода - табысты қамтамасыз ету
обеспечение займов - қарыздарды қамтамасыз ету
обеспечение законности - заңдылықты қамтамасыз ету
обеспечение залоговое - кепілзаттық қамтамасыз ету
обеспечение залогом - кепілмен қамтамасыз ету
обеспечение золотом (золотое) - алтынмен қамтамасыз 
етілу, алтындық қамтамасыз ету

обеспечение имущественное - мүліктік қамтамасыз ету
обеспечение информационное - ақпаратпен қамтамасыз 
ету

обеспечение ипотеки - ипотеканы қамтамасыз ету 
обеспечение иска - қуынымды қамтамасыз ету 
обеспечение исполнения обязательств - 
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету

обеспечение кадрами - кадрлармен қамтамасыз ету
обеспечение капитала - капиталды қамтамасыз ету
обеспечение кворума - кворумды қамтамасыз ету 
обеспечение компьютерное - компьютермен 
қамтамасыз ету, компьютерлік қамтамасыз ету

О 
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обеспечение конкурсных заявок - конкурстық 
өтінімдерді қамтамасыз ету 

обеспечение конфиденциальности - құпиялықты 
қамтамасыз ету

обеспечение координации - үйлестіруді қамтамасыз ету
обеспечение кредита - кредитті қамсыздандыру, 
кредитті қамтамасыз ету 

обеспечение кредита, которое трудно реализовать - 
өткізілуі қиын кредитті қамтамасыз ету

обеспечение материальное - материалдық қамтамасыз 
ету

обеспечение материально-техническое - материалдық-
техникалық қамтамасыз ету

обеспечение методическое - əдістемелік қамтамасыз ету
обеспечение надежности - сенімділікті қамтамасыз ету
обеспечение нематериальными активами - 
бейматериалдық активтермен қамтамасыз ету

обеспечение обслуживания - қызмет көрсетуді 
қамтамасыз ету

обеспечение платежа - төлемді қамтамасыз ету
обеспечение по кредиту - кредит бойынша қамтамасыз 
ету

обеспечение по ссуде - несие бойынша қамтамасыз ету
обеспечение покрытия векселя - вексельдің өтемін 
қамтамасыз ету

обеспечение поставки - жеткізілімді қамтамасыз ету
обеспечение прав интеллектуальной собственности - 
зияткерлік меншік құқықтарын қамтамасыз ету

обеспечение права - құқықты қамтамасыз ету
обеспечение правовое - құқықтық қамтамасыз ету
обеспечение преимуществ - артықшылықты 
қамтамасыз ету

обеспечение прибыли - пайданы қамтамасыз ету
обеспечение программное - бағдарламалық қамтамасыз 
ету 

обеспечение режима секретности - құпиялық тəртібін 
қамтамасыз ету

обеспечение с помощью закладной - кепілхаттың 
көмегімен қамтамасыз ету

обеспечение сделки залогом - мəмілені кепілзатпен 
қамтамасыз ету

обеспечение сервисное - сервистік қамтамасыз ету
обеспечение службы - қызметті қамтамасыз ету
обеспечение сохранности документов - құжаттардың 
сақталуын қамтамасыз ету

обеспечение сохранности капитала - капиталдың 
сақталуын қамтамасыз ету

обеспечение сохранности пенсионных накоплений - 
зейнетақы қорланымының сақталуын қамтамасыз ету 

обеспечение ссуды - несиені қамтамасыз ету
обеспечение стабильного функционирования 
финансовой системы - қаржы жүйесінің тұрақты 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету

обеспечение стабильных цен - тұрақты бағаны 
қамтамасыз ету

обеспечение страховое - сақтандырудың 
қамсыздандылуы, сақтандыруды қамтамасыз ету 

обеспечение счета - шотты қамтамасыз ету

обеспечение текущей ликвидности - ағымдағы 
өтімділікті қамтамасыз ету

обеспечение уплаты таможенных платежей - кеден 
төлемдерінің төленуін қамтамасыз ету 

обеспечение финансирования - қаржыландырылуын 
қамтамасыз ету

обеспечение финансовое - қаржымен қамтамасыз ету
обеспечение финансовой поддержки - қаржы қолдауын 
қамтамасыз ету 

обеспечение ценных бумаг закладными - бағалы 
қағаздарды кепілхаттармен қамтамасыз ету

обеспечение экономического эффекта - экономикалық 
нəтижені қамтамасыз ету

обеспечение экспортного кредита - экспорттық 
кредитті қамтамасыз ету

обеспечение эффективного контроля - тиімді 
бақылауды қамтамасыз ету

обеспеченная гарантией ссуда - кепілдікпен 
қамтамасыз етілген несие

обеспеченная гарантия - қамтамасыз етілген кепілдік
обеспеченная ипотекой ценная бумага - ипотекамен 
қамтамасыз етілген бағалы қағаз

обеспеченная кредитная карточка - қамтамасыз 
етілген кредит карточкасы 

обеспеченная облигация без срока погашения - өтеу 
мерзімі жоқ қамтамасыз етілген облигация

обеспеченная онкольная сумма - қамтамасыз етілген 
талап етілмелі сома

обеспеченная сделка - қамтамасыз етілген мəміле
обеспеченная ссуда - қамтамасыз етілген несие
обеспеченная ссуда до востребования - талап етілмелі 
қамтамасыз етілген несие

обеспеченное долговое обязательство - қамтамасыз 
етілген борышқорлық міндеттеме 

обеспеченное обязательство - қамтамасыз етілген 
міндеттеме

обеспеченность - қамтамасыз етілу, қамтамасыз 
етілгендік

обеспеченность долга - борыштың қамтамасыз етілуі
обеспеченность капиталом - капиталмен қамтамасыз 
етілгендік

обеспеченность кредита - кредиттің қамтамасыз етілуі
обеспеченность собственными срествами - меншікті 
қаражатпен қамтамасыз етілу 

обеспеченные золотом - алтынмен қамтамасыз етілген
обеспеченные недвижимостью кредиты - 
жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етілген кредиттер

обеспеченные облигации - қамтамасыз етілген 
облигациялар 

обеспеченный - қамтамасыз етілген, 
қамсыздандырылған 

обеспеченный вексель - қамтамасыз етілген вексель
обеспеченный долг - қамтамасыз етілген борыш, 
қамсыздандырылған борыш 

обеспеченный залогом - кепілзатпен қамтамасыз етілген
обеспеченный кредит - қамтамасыз етілген кредит
обеспеченный наличием ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың болуымен қамтамасыз етілген
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обеспеченный облигациями - облигациялармен 
қамтамасыз етілген

обеспечиваемая гарантия - қамтамасыз етілетін 
кепілдік

обеспечиваемые активами ценные бумаги - 
активтермен қамтамасыз етілетін бағалы қағаздар

обеспечивать - қамтамасыз ету
обеспечивать банкноты металлическим покрытием - 
банкнотты металл өтеммен қамтамасыз ету

обеспечивать валюту - валютаны қамтамасыз ету
обеспечивать гарантии - кепілдікті қамтамасыз ету
обеспечивать долг закладной - борышты кепілхатпен 
қамтамасыз ету

обеспечивать доход - табысты қамтамасыз ету
обеспечивать иностранной валютой - шетел 
валютасымен қамтамасыз ету

обеспечивать покрытие - өтемді қамтамасыз ету
обеспечивать покрытие векселя - вексель өтемін 
қамтамасыз ету

обеспечивать поручительство - кепілгерлікті 
қамтамасыз ету

обеспечивать постепенную выплату займа - қарыздың 
бірте-бірте төленуін қамтамасыз ету 

обеспечивать привлечение депозитов - депозиттер 
тартуды қамтамасыз ету

обеспечивающая закладная - қамтамасыз ететін 
кепілхат

обеспечить акцептование векселя - вексельдің 
акцептелуін қамтамасыз ету

обеспечить зачисление - есепке алуды қамтамасыз ету
обеспечить определенный уровень цены - бағаның 
белгілі бір деңгейін қамтамасыз ету

обеспечить определенный уровень цены с помощью 
срочной сделки - бағаның белгілі бір деңгейін 
мерзімді мəміленің көмегімен қамтамасыз ету

обеспечить привлечение депозитов - депозиттердің 
тартылуын қамтамасыз ету 

обеспыливание - шаң-тозаңнан тазарту
обесценение - құнсыздану, құнын жою, бағасы түсу 
обесценение акций - акциялардың құнсыздануы
обесценение валюты - валютаның құнсыздануы 
обесценение денег - ақшаның құнсыздануы 
обесценение капитала - капиталдың құнсыздануы
обесценение национальной валюты - ұлттық 
валютаның құнсыздануы

обесценение обязательств - міндеттемелердің 
құнсыздануы

обесцененная валюта - құнсызданған валюта
обесцененная облигация - құнсызданған облигация
обесцененная почтовая марка - құнсызданған пошта 
маркасы

обесцененные акции - құнсызданған акциялар
обесцененные деньги - құнсызданған ақша
обесценивание - құнсыздану (бағасы түсу, төмендеу)
обесценивание денег - ақшаның құнсыздануы 
обесценивать валюту - валютаны құнсыздандыру
обесцениваться - құнсыздану
обесценивающиеся деньги - құнсызданушы ақша

обесценившиеся деньги - құнсызданған ақша
обещание - уəде
обжалование - шағымдану 
обжаловать действие - іс-əрекет жөнінде шағымдану 
“обжигающая цена” в страховании - сақтандырудағы 

“күйдіргіш баға” 
обзаведение - мүліктену, үй жабдығы
обзор - шолу
обзор архивного фонда - мұрағаттық қорға шолу 
обзор архивных документов - мұрағаттық құжаттарға 
шолу 

обзор информационный - ақпараттық шолу 
обзор конъюнктурный - жағдаяттық шолу 
обзор рынка - нарыққа шолу
обзор рыночной конъюнктуры - нарықтық жағдаятқа 
шолу

обзор состояния рынка ценных бумаг - бағалы 
қағаздар нарығының жай-күйіне шолу

обзор тематический - тақырыптық шолу 
обзор финансовой отчетности - қаржы есеп/исабына 
шолу

 обзор финансово-экономический - қаржы-
экономикалық шолу

обилие - молшылық
облагаемая цена - салық салынатын баға
облагаемые доходы - салық салынатын кіріс
облагаемые налогом обязательства - салық салынатын 
міндеттемелер 

облагаемые налогом подарки - салық салынатын   
тарту

облагаемые налогом ценные бумаги - салық 
салынатын бағалы қағаздар

облагаемый доход - салық салынатын табыс
облагаемый налогом - салық салынатын 
облагаемый налогом доход - салық салынатын табыс
облагаемый оборот - салық салынатын айналым
облагаемый пошлиной - баж алымы салынатын 
облагать акцизным сбором - акциз алымын салу
облагать налогом - салық салу
облагать сбором - алым салу
обладание контрольным пакетом акций - 
акциялардың бақылау пакетін иелену

обладание монополией - монополияға ие болу
обладание полномочиями - өкілеттікке ие болу
обладание ценными бумагами - бағалы қағаздарға ие 
болу 

обладатель - иегер, иеленуші
обладатель авторского права - авторлық құқық иесі
обладатель вексельного права требования - вексель 
құқығын иеленуші

областной центр - облыс орталығы
область - облыс
область допустимых решений - ұйғарымды 
шешімдердің ауқымы, рауалы шешімдердің ауқымы

область использования - пайдалану аймағы
область применения - қолдану аймағы
область техники - техника саласы
облегчение - жеңілдету, оңайлату
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облегченные условия займа - жеңілдетілген қарыз 
шарттары 

облечение доверием - сенімге ие болу
облигации, базирующиеся на корзине валют - 
валюталар қоржынына негізделетін облигациялар

облигации беспроигрышные - ұтылыссыз 
облигациялар

облигации в обращении - айналыстағы облигациялар
облигации внутренних займов - ішкі қарыз 
облигациялары

облигации, выпускаемые для погашения ранее 
выпущенных - бұрын шығарылған облигацияларды 
өтеу үшін шығарылатын облигациялар

облигации, выпускаемые корпорациями - 
корпорациялар шығаратын облигациялар

облигации, выпускаемые под будущие налоговые 
поступления - болашақ салық түсімдері кепілімен 
шығарылатын облигациялар

облигации, выпускаемые сериями - сериялап 
шығарылатын облигациялар

облигации, выпускаемые сериями в разные 
сроки - түрлі мерзімде сериялармен шығарылатын 
облигациялар

облигации, выпущенные банком - банк шығарған 
облигациялар

облигации, выпущенные взамен досрочно 
погашенных - мерзімінен бұрын өтелген 
облигациялардың орнына шығарылған облигациялар

облигации, выпущенные для замещения более 
ранних займов - неғұрлым ертеректегі қарыздарды 
ауыстыру үшін шығарылған облигациялар

облигации, выпущенные корпорациями - 
корпорациялар шығарған облигациялар

облигации, выходящие в тираж - таралымға шығатын 
облигациялар

облигации годовые - жылдық облигациялар
облигации государственного займа - мемлекеттік қарыз 
облигациялары

облигации для погашения внутреннего долга - ішкі 
қарызды өтеуге арналған облигациялар

облигации именные - атаулы облигациялар
облигации конвертируемые - айырбасталатын 
облигациялар

облигации легкореализуемые - оңай өткізілетін 
облигациялар

облигации массового выпуска - жаппай шығарылым 
облигациялары

облигации международные - халықаралық 
облигациялар

облигации младшие - кіші облигациялар
облигации муниципалитетов - муниципалитеттердің 
облигациялары

облигации муниципальные - муниципалдық 
облигациялар

облигации, находящиеся в обращении - айналыста 
жүрген облигациялар

облигации невыкупленные - сатып алынбаған 
облигациялар

облигации, обеспеченные совокупной закладной 
- жиынтықты кепілхатпен қамтамасыз етілген 
облигациялар

облигации, обмениваемые на акции - акцияларға 
айырбасталатын облигациялар

облигации, погашаемые по усмотрению 
правительства - үкіметтің қалауы бойынша өтелетін 
облигациялар

облигации, погашаемые путем выигрышей - ұтыс 
ойындары жолымен өтелетін облигациялар

облигации правительственные - үкіметтік 
облигациялар

облигации с высоким доходом - табысы жоғары 
облигациялар

облигации с невысоким рейтингом - рейтингі жоғары 
емес облигациялар

облигации с нулевым купоном - нөл купонды 
облигациялар

облигации с плавающей ставкой - мөлшерлемесі 
құбылмалы облигациялар 

облигации с постепенно уменьшающимся купоном - 
купоны бірте-бірте азая беретін облигациялар

облигации с почти истекшими сроками - мерзімі өткен 
дерлік облигациялар

облигации с продлеваемым сроком - мерзімі 
ұзартылатын облигациялар

облигации сберегательного займа - жинақ қарызының 
облигациялары

облигации серийные - сериялық облигациялар
облигации, срок действия которых истекает в один 
и тот же день - қолданылу мерзімі бір күнде бітетін 
облигациялар

облигации частично погашенные - ішінара өтелген 
облигациялар

облигационер - облигацияшы
облигационная резолюция - облигациялық қарар
облигационная стоимость - облигациялық құн
облигационное полномочие - облигациялық өкілеттік
облигационное предписание - облигациялық өкімдеме
облигационное соглашение - облигациялық келісім
облигационный брокер - облигациялық делдал
облигационный брутто-долг - облигациялық жалпы 
борыш

облигационный варрант - облигациялық варрант
облигационный варрант, дающий право на покупку 
акций - акцияларды сатып алуға құқық беретін 
облигациялық варрант

облигационный выпуск с несколькими траншами - 
бірнеше транштың облигациялық шығарылымы

облигационный долг - облигациялық борышы
облигационный заем - облигациялық қарыз
облигационный заем без фиксированного срока - 
тиянақталған мерзімі жоқ облигациялық қарызхат

облигационный заем с купонами - купондары бар 
облигациялық қарыз

облигационный заем с нарушением условий платежей 
- төлемдердің шарттары бұзылған облигациялық  
қарыз
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облигационный инвестиционный траст - 
облигациялық инвестициялық сенім қоры

облигационный капитал - облигациялық капитал
облигационный контракт - облигациялық келісімшарт
облигационный коэффициент - облигациялық 
коэффициент

облигационный крауд - облигациялық крауд, 
облигациялық топ 

облигационный купон - облигациялық купон
облигационный опцион - облигациялық опцион
облигационный процент - облигациялық пайыз
облигационный своп - облигациялық своп
облигационный сертификат - облигациялық 
сертификат

облигация - облигация 
облигация активная - белсенді облигация
облигация акционеров - акционерлердің облигациясы
облигация арбитражная - арбитраждық облигация
облигация базисная - базистік облигация
облигация без права досрочного погашения - 
мерзімінен бұрын өтеу құқығы жоқ облигация

облигация без специального обеспечения - арнайы 
қамтамасыз етілмейтін облигация

облигация бездействующая - əрекетсіз облигация
облигация безнакладная - үстемесіз облигация
облигация безопасная - қауіпсіз облигация
облигация безусловно конвертируемая в акции - 
акцияларға сөзсіз айырбасталатын облигация

облигация бескупонная - купонсыз облигация
облигация беспроцентная - пайызсыз облигация
облигация бессрочная - мерзімсіз облигация
облигация бланковая - бланкілік облигация
облигация бросовая - арзанқол облигация
облигация в долларах - доллар түріндегі облигация
облигация в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі облигация

облигация внешнего займа - сыртқы қарыз 
облигациясы

облигация внутреннего валютного займа - ішкі 
валюталық қарыз облигациясы

облигация внутреннего займа - ішкі қарыз 
облигациясы

облигация внутренних и местных займов - ішкі жəне 
жергілікті қарыздар облигациясы

облигация внутренняя - ішкі облигация
облигация возвратная - қайтарылма облигация
облигация возвращаемая - қайтарылмалы облигация
облигация выигрышная - ұтыс облигациясы
облигация выигрышного займа - ұтыс қарызы 
облигациясы

облигация выморочная - иесіз облигация, өлген 
адамнан қалған облигация

облигация высокой степени - жоғары деңгейдегі 
облигация 

облигация гарантированная - кепілдік берілген 
облигация

облигация глобальная - ғаламдық облигация
облигация государственная - мемлекеттік облигация

облигация государственного займа - мемлекеттік қарыз 
облигациясы

облигация государственного сберегательного займа - 
мемлекеттік жинақ қарыз облигациясы

облигация государственного сектора - мемлекеттік 
сектор облигациясы

облигация государственных предприятий - 
мемлекеттік кəсіпорындардың облигациясы 

облигация двухвалютная - қос валюталы облигация
облигация дисконтная - дисконттық облигация
облигация для продажи широкой публике - қалың 
көпшілікке сатуға арналған облигация

облигация для финансирования ипотечных кредитов 
- ипотекалық кредитті қаржыландыруға арналған 
облигация

облигация долгосрочная - ұзақ мерзімді облигация
облигация долларовая - долларлық облигация
облигация доходная - табысты облигация
облигация евродолларовая - еуро-доллар облигациясы
облигация жилищная - тұрғын үй облигациясы
облигация заграничная - шетелдік облигация
облигация заемная - қарыз облигациясы
облигация закладная - кепілхатты облигация
облигация залоговая - кепілзатты облигация
облигация зарегистрированная - тіркелген облигация
облигация земельная - жер облигациясы
облигация золотая - алтын облигация 
облигация золотого федерального займа - федералдық 
алтын қарыз облигациясы

облигация именная - атаулы облигация, бəсіре 
облигация, есімді облигация

облигация индексированная - индекстелген    
облигация

облигация иностранная - шетелдік облигация
облигация ипотечная - ипотекалық облигация
облигация ипотечного кредита - ипотекалық кредит 
облигациясы

облигация казначейская - қазынашылық облигация
облигация кассовая - кассалық облигация
облигация комбинированная - құрамдастырылған 
облигация

облигация коммунальная - коммуналдық облигация
облигация конверсионная - айырбасталымды 
облигация

облигация конвертируемая - айырбасталатын 
облигация

облигация корпоративная - корпоративтік облигация
облигация корпорации, обеспеченная другими 
ценными бумагами - корпорацияның басқа бағалы 
қағаздармен қамтамасыз етілген облигациясы

облигация краткосрочная - қысқа мерзімді облигация
облигация купонная - купондық облигация
облигация лотерейная - лотереялық облигация
облигация массового выпуска - бұқаралық шығарылым 
облигациясы

облигация мелкая - ұсақ облигация
облигация местного органа власти - жергілікті билік 
органының облигациясы
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облигация Министерства финансов - Қаржы 
министрлігінің облигациясы

облигация на предъявителя - ұсынушыға арналған 
облигация, ұсынылма облигация

облигация налоговая - салық облигациясы
облигация Национального Банка - Ұлттық Банк 
облигациясы

облигация неактивная - енжар облигация
облигация неконвертируемая - айырбасталмайтын 
облигация

облигация необеспеченная - қамтамасыз етілмеген 
облигация, қамсыздандырылмаған облигация

облигация необоснованная - негізделмеген     
облигация

облигация обеспеченная - қамсыздандырылған 
облигация, қамтамасыз етілген облигация

облигация обратимая - қайтымды облигация
облигация общая - жалпы облигация, ортақ облигация
облигация обычная - кəдуілгі облигация
облигация оголенная - сидамдалған облигация
облигация ограниченной обращаемости - шектеулі 
айналымдылық облигациясы

облигация оптированная - опциондалған облигация 
облигация отечественная - отандық облигация
облигация отзывная - кері қайтарылмалы облигация 
облигация открытая - ашық облигация
облигация паритетная - тепе-тең облигация, бара-бар 
облигация

облигация первоклассная - бірінші сыныпты облигация
облигация по номиналу - номинал бойынша облигация, 
атаулы құн бойынша облигация (атаулы құны 
бойынша, шегерімсіз, үстемесіз сатып алынатын 
жəне сатылатын қор не қаржы құжаты)

облигация по номиналу - атаулы құн бойынша 
шығарылған облигация

облигация по предложению - ұсыным бойынша 
облигация

облигация под заклад ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды кепілге алып берілген облигация

облигация под залог недвижимости - жылжымайтын 
мүлік кепілімен шығарылған облигация

облигация полностью зарегистрированная - толық 
тіркелген облигация

облигация портфельная - қоржындық облигация
облигация предъявительская - ұсынылма облигация, 
ұсынбалы облигация

облигация преимущественная - артықшылықты 
облигация

облигация премиальная - сыйлықақылы облигация
облигация привилегированная - пұрсаттылықты 
облигация

облигация приоритетная - басымдықты облигация
облигация процентная - пайыздық облигация
облигация растяжимая - ұзартылмалы облигация
облигация расширяемая - ұлғайтылмалы облигация
облигация рентная - ренталық облигация
облигация реорганизационная - қайта құру 
облигациясы

облигация с более высоким приоритетом - неғұрлым 
жоғары басымдықпен шығарылған облигация

облигация с высоким рейтингом - рейтингі жоғары 
облигация

облигация с высоким уровнем дохода - табыс деңгейі 
жоғары облигация

облигация с гарантией - кепілдікті облигация
облигация с двойной гарантией - қос кепілдікті 
облигация

облигация с дисконтом - дисконтты облигация
облигация с купоном - купонды облигация
облигация с “миникупоном” - “шағын купонды” 
облигация

облигация с накопленными процентами - қорланған 
пайызды облигация, пайызы қорланған облигация

облигация с наступившим сроком погашения - өтеу 
мерзімі басталған облигация

облигация с низкой процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі төмен облигация

облигация с нулевым купоном - нөл купонды 
облигация

облигация с опционом - опционды облигация
облигация с плавающим курсом - бағамы құбылмалы 
облигация

облигация с полным купоном - толық купонды 
облигация

облигация с преимущественным правом требования - 
талап етуге артықшылықты құқығы бар облигация

облигация с премией - сыйлықақылы облигация
облигация сберегательная - жинақ облигациясы, 
аманат облигация

облигация со скидкой - шегерімді облигация
облигация совместная - бірлескен облигация
облигация совокупная - жиынтық облигация
облигация согласованная - келісілген облигация
облигация среднесрочная - орта мерзімді облигация
облигация срочная - мерзімді облигация
облигация управляемая - басқарылатын облигация
облигация участия - қатысу облигациясы 
облигация целевая - мақсатты облигация
облиго - облиго 
облигор - облигор 
облик - келбет
обличение - əшкерелеу
обложение - салық салу; салық 
обложение двойным налогом - қосарлы салық салу
обложение дохода - табысқа салық салу
обложение контракта налогом - келісімшартқа салық 
салу

обложение косвенное - жанама салық салу
обложение многократное - көп мəрте салық салу
обложение налогом - салық салу
обложение пошлиной - баж салығын салу
обложение прогрессивное - үдемелі салық салу
обложение пропорциональное - үйлесімді салық салу
обложение реальное - нақты салық салу
обложение регрессивное - кемімелі салық салу
обложение сборами - алым салу
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обложение таможенное - кеден салығын салу
обложение фискальное - қазыналық салық салу
обложение штрафом - айыппұл салу
обложка - тыс, мұқаба
обман - алдау
обман мошеннический - алаяқтықпен алдау
обман при заключении договора - шарт жасасу кезінде 
алдау

обман страховой - сақтандыру кезінде алдау
обмен - айырбас, айырбастау, алмасу 
обмен активами - активтерді алмасу
обмен акций - акцияларды айырбастау
обмен акциями - акцияларды алмасу
обмен безвалютный - валютасыз айырбастау
обмен валютный - валюталық айырбастау, валютаны 
айырбастау

обмен валюты - валюта айырбастау 
обмен взаимный - өзара айырбастау
обмен двусторонний - екі тарапты айырбас
обмен деловой информацией - іскерлік ақпараттарды 
алмасу

обмен денег - ақша айырбастау
обмен депешами - жеделхаттар алмасу
обмен документов - құжаттарды айырбастау
обмен долговыми обязательствами - борышкерлік 
міндеттемелерді алмасу

обмен золота - алтын айырбасы
обмен иностранной валюты - шетел валютасын 
айырбастау

обмен информацией - ақпарат алмасу
обмен корреспонденцией - хат-хабар алмасу
обмен лицензиями - лицензиялар алмасу
обмен мнениями - пікір алмасу
обмен на наличные - қолма-қол ақшаға айырбастау
обмен на наличные финансовые инструменты - 
қолма-қол қаржы құралдарына айырбастау

обмен на основе взаимных расчетов - өзара есеп 
айырысу негізінде алмасу

обмен непосредственный - тікелей айырбас
обмен неэквивалентный - баламасыз айырбас
обмен облигаций - облигацияларды айырбастау 
обмен облигаций на акции - облигацияларды 
акцияларға айырбастау

обмен обратный - кері айырбас
обмен обязательствами - міндеттемелерді айырбастау
обмен опционов - опциондарды айырбастау
обмен отправлениями - жөнелтімдерді алмасу, 
жөнелтімдерді айырбастау

обмен пакетами ценных бумаг - бағалы қағаздар 
пакеттерін айырбастау

обмен письмами - хат алмасу
обмен по курсу - бағам бойынша айырбастау
обмен по паритету - бара-барлық бойынша     
айырбастау

обмен почты - пошта алмасу, поштаны айырбастау 
обмен при слиянии - қосылу кезіндегі айырбас
обмен старых денег на новые - ескі ақшаны жаңа 
ақшаға айырбастау

обмен старых облигаций на облигации нового 
выпуска - ескі облигацияларды жаңа шығарылым 
облигацияларына айырбастау

обмен технологический - технологиялық айырбас
обмен ценностями - құндылықтарды айырбастау
обмен эквивалентный - баламалы айырбас
обмен электронными данными (ОЭД) - электрондық 
деректер алмасу

обмениваемость - айырбасталымдылық
обменивать - айырбастау
обменивать валюту - валютаны айырбастау
обменивать деньги - ақша айырбастау
обменивать по курсу - бағам бойынша айырбастау
обменивать старые деньги на новые выпуски - ескі 
ақшаны жаңа шығарылымға айырбастау

обменивать тенге на доллары - теңгені долларға 
айырбастау

обменивать тенге на евро - теңгені еуроға айырбастау
обменивать тенге на рубль - теңгені рубльге 
айырбастау

обмениваться письмами - хат алмасу
обменная операция с акциями - акциялармен айырбас 
операциялары

обменная продажа - айырбастап сату
обменная сделка - айырбас мəмілесі
обменная сделка на бирже - биржадағы айырбас 
мəмілесі

обменное окно - алмасу терезесі, айырбастау терезесі
обменные операции иностранной валюты - шетел 
валютасын айырбастау операциялары 

обменный курс - айырбас бағамы
обменный курс валюты - валютаның айырбас бағамы
обменный курс доллара - доллардың айырбас бағамы
обменный курс по кассовым операциям - кассалық 
операциялар бойынша айырбас бағамы

обменный курс тенге - теңгенің айырбас бағамы
обменный пункт - айырбастау орны 
обменный фонд - айырбас қоры
обмер - кем өлшеу
обмотка - орама
обмундирование - киім-кешек
обналичивание - қолма-қол ақшаға айналдыру
обналичивание валюты - валютаны қолма-қол ақшаға 
айналдыру

обналичивание чека - чекті қолма-қол ақшаға 
айналдыру 

обнародовать - жария ету
обнаружение местонахождения отправления - 
жөнелтімнің тұрған жерін табу

обновление - жаңару, жаңарту
обновление данных - деректерді жаңарту
обновление данных в картотеке кредитной 
информации - кредит ақпараты картотекасындағы 
деректерді жаңарту

обновление запасов - қорларды жаңалау
обновление информации - ақпаратты жаңарту
обнуление - жою, құрту, нөлге айналу
обнумерование - нөмірлеу
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обобщение - қорытындылау
обобщение материала - материалды қорыту
обобщенный счет - қорытындыланған шот
обобществление - қоғамдастыру
обобщить - жинақтап қорыту
обобщить опыт - тəжірибені қорыту, тəжірибені 
жинақтау

обогащение - баю, байыту
обозначение - белгілеу, таңбалау
обозначение буквенное - əріппен белгілеу
обозначение товарного знака - тауар таңбасының 
белгісі

обозначение условное - шартты белгілеу
обозначение цены акции - акцияның бағасын таңбалау
обозначение цены ценной бумаги - бағалы қағаздың 
бағасын таңбалау

обозначение цифровое - цифрмен белгілеу
обозначение числовое - санмен белгілеу 
обозначенная цена - таңбаланған баға
обозначить - таңбалау, белгілеу
обозреватель - шолушы
обозреватель экономический - экономикалық шолушы
обозрение - шолу
обойти рынок - нарықты орағытып өту 
оболочка - қапшық, қаптама
оборачиваемость - айналымдылық 
оборачиваемость активов - активтердің 
айналымдылығы

оборачиваемость акций взаимных фондов - өзара 
қарыз қорлары акцияларының айналымдылығы

оборачиваемость акционерного капитала - 
акционерлік капиталдың айналымдылығы

оборачиваемость вкладов - салым ақшаның 
айналымдылығы 

оборачиваемость дебиторов - дебиторлардың 
айналымдылығы

оборачиваемость дебиторской задолженности - 
дебиторлық берешектің айналымдылығы

оборачиваемость денег - ақша айналымдылығы
оборачиваемость денежных средств - ақшалай 
қаражаттың айналымдылығы

оборачиваемость депозитов - депозиттердің 
айналымдылығы

оборачиваемость капитала - капиталдың 
айналымдылығы

оборачиваемость кредита - кредиттің айналымдылығы
оборачиваемость оборотных средств - айналым 
қаражатының айналымдылығы

оборачиваемость текущих активов - ағымдағы 
активтердің айналымдылығы

оборачиваемость фиксированных активов - тіркелген 
активтердің айналымдылығы 

 оборона - қорғаныс
обороноспособность - қорғаныс қабілеті
оборот - айналым 
оборот активов - активтердің айналымы
оборот акций - акциялардың айналымы
оборот “без протеста” - “наразылықсыз” айналым

оборот безналичный - қолма-қол ақшасыз айналым
оборот биржевой - биржалық айналым
оборот вексельный - вексель айналымы
оборот внебанковский - банктен тыс айналым
оборот внебиржевой - биржадан тыс айналым
оборот выручки - ақшалай түсім айналымы
оборот годовой - жылдық айналым
оборот дебетовый - дебеттегі айналым
оборот дебиторской задолженности - дебиторлық 
берешек айналымы

оборот денег (денежный) - ақша айналымы
оборот денежной массы - ақша жиынының айналымы 
оборот денежных средств - ақшалай қаражат айналымы
оборот дневной - күндік айналым
оборот документа - құжат айналымы
оборот заключительный - қорытынды айналым
оборот запасов - босалқы қорлар айналымы
оборот инвестиций - инвестициялар айналымы
оборот кадров - кадрлар айналымы
оборот капитала - капитал айналымы
оборот листа документа - құжаттың қайырма беті
оборот минимальный - ең аз айналым
оборот общий - жалпы айналым
оборот платежный - төлем айналымы
оборот по вкладам - салым ақша бойынша айналым 
оборот по счету - шот бойынша айналым
оборот рынка гособлигаций - мемлекеттік 
облигациялар нарығының айналымы

оборот средств на счетах - шоттардағы қаражаттың 
айналымы

оборот средств по счету - шот бойынша қаражат 
айналымы

оборот фондов - қорлардың айналымы 
оборот чистый - таза айналым 
оборотная ведомость - айналым тізімдемесі
оборотная касса - айналым кассасы
оборотная касса банка - банктің айналым кассасы
оборотная кассовая наличность - кассаның 
айналымдағы нақты ақшасы

оборотная сторона - сыртқы беті 
оборотно-сальдовая ведомость - айналымдық-
қалдықтық тізімдеме

оборотные актив(ы) - айналым актив(тері)
оборотные ведомости - айналым тізімдемесі
оборотные деньги - айналымдағы ақша
оборотные документы - айналым құжаттары
оборотные собственные средства - меншікті айналым 
қаражаты

оборотные средства - айналым қаражаты 
оборотные фонды - айналым қорлары 
оборотные ценные бумаги - айналымды бағалы 
қағаздар

оборотный - айналымды
оборотный баланс - айналым теңгерімі 
оборотный вексель - айналым векселі
оборотный документ - айналым құжаты
оборотный капитал - айналым капиталы
оборотный коносамент - айналымды коносамент
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оборотный кредит - айналымдағы кредит
оборотный кредитно-денежный документ - 
айналымдағы кредит-ақша құжаты

оборотный резерв наличности - қолма-қол ақшаның 
айналымдағы сақтық қоры

оборотный счет по сберегательным вкладам - жинақ 
салым ақша бойынша айналым шоты

оборотный фонд - айналым қоры
оборотоспособность - айналым қабілеті, айналымға 
қабілеттілік

оборотоспособные ценные бумаги - айналымға 
қабілетті бағалы қағаздар

обороты по бухгалтерским счетам - бухгалтерлік 
шоттар бойынша айналымдар 

оборудование - жабдық, жабдықтау
оборудование защиты чеков - чектерді қорғау жабдығы
оборудование программное - бағдарламалық жабдық
оборудование техническими средствами - техникалық 
құралдармен жабдыктау

обоснование - негіздеу, дəлелдеу, негіздеме, дəйектеме
обоснование документальное - құжаттық негіздеме
обоснование иска - қуынымды негіздеу
обоснование претензии - кінəрат-талапты негіздеу
обоснование проекта - жобаны негіздеу
обоснование проекта закона - заң жобасының 
негіздемесі

обоснование решения - шешімді негіздеу
обоснование статистическое - статистикалық негіздеме
обоснование технико-экономическое - техникалық-
экономикалық негіздеме

обоснование экономическое - экономикалық негіздеме 
обоснованная цена - негізделген баға
обоснованность взыскания неустойки - айыпақы 
төлетудің негізділігі

обоснованность выдачи ссуды - несие берудің 
негізділігі

обоснованность изменения цены - бағаны өзгертудің 
негізділігі

обоснованность иска - қуынымның негізділігі
обоснованность отклонения - қабыл алмаудың 
негізділігі

обоснованность претензии - кінəрат-талаптың 
негізділігі

обоснованный - негізделген 
обоснованный аргумент - негізделген аргумент
обоснованный экономически - экономикалық тұрғыдан 
негізделген

обосновать возражения - қарсы пікірді негіздеу, 
қарсылықты негіздеу

обособленный рынок - оқшауландырылған нарық
обособляться - оқшаулану
обострение кризиса - дағдарыстың шиеленісуі
обострение отношений - қарым-қатынастың шиеленісуі 
обострение проблемы - проблеманы шиеленістіру
обострение противоречий - қарама-қайшылықтың 
шиеленісуі

обострение социальной напряженности - əлеуметтік 
қарбаластың шиеленісуі

обрабатывать - өңдеу 
обработка - өңдеу, өңделім
обработка автоматизированная - автоматтандырылған 
өңдеу

обработка данных - деректерді өңдеу
обработка документов - құжаттарды өңдеу, құжаттарды 
əзірлеу

обработка заказов - тапсырысты өңдеу
обработка информации - ақпаратты өңдеу
обработка научно-техническая - ғылыми-техникалық 
өңдеу

обработка переводов - аударымды өңдеу 
обработка почтовых отправлений - пошта 
жөнелтімдерін өңдеу

обработка ссуды - несиені өңдеу
обработка счетов - шоттарды өңдеу
обработка фотохимическая - фотохимиялық өңдеу 
обработка фунгицидная - фунгицидті өңдеу 
обработка чеков - чектерді өңдеу
обработка экономических данных - экономикалық 
деректерді өңдеу

образец - үлгі, нұсқа 
образец банкноты - банкнот үлгісі
образец документа - құжат үлгісі
образец оттиска франкировательной машины - 
франкирлеуіш машина бедерінің үлгісі

образец подписи - қол қою үлгісі
образец посылочный - жөнелтімдік үлгі
образец сертификата акции - акция сертификатының 
үлгісі

образование - білім 
образование активов - активтердің құралуы
образование денежных накоплений - қаржы 
қорланымының құралуы

образование капитала - капиталдың құралуы
образование партнерства - серіктес құру
образование пула - пул құру
образование фондов - қорлар құру
образовывать консорциум - консорциум құру
образумить - жөнге салу, ақылға келтіру 
образцовый - үлгілі
образцы подписей уполномоченных сотрудников 
банка - банктің уəкілетті қызметкерлерінің қолтаңба 
үлгілері

обратимая акция - қайтымды акция
обратимая валюта - қайтымды валюта
обратимая ценная бумага - қайтымды бағалы қағаз
обратимость - қайтымдылық; айналымдылық, 
айырбасталымдылық, айырбасталғыштық 

обратимость банкнотной эмиссии - банкноттық 
эмиссияның қайтымдылығы

обратимость валюты - валютаның қайтымдылығы 
(валютаның айырбасталымдылығы) 

обратимость национальной валюты в свободно 
конвертируемую валюту - ұлттық валютаның еркін 
айырбасталатын валютаға айналымдылығы

обратимость ограниченная - шектеулі айналымдылық
обратимость полная - толық қайтымдылық
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обратимость частичная - ішінара қайтымдылық
обратимые акции - қайтымды акциялар
обратимые облигации - қайтымды облигациялар
обратимый - қайтымды
обратить в наличность - қолма-қол ақшаға айналдыру 
обратить в наличные денежные средства - қолма-қол 
ақшалай қаражатқа айналдыру

обратиться с просьбой - өтініш ету
обратная аннуитетная ипотека - кері аннуитеттік 
ипотека 

обратная бонификация - кері бонификация, бағаны 
шегеру 

обратная комиссия - кері комиссия 
обратная конверсия - кері айырбасталым
обратная кривая доходности - табыстылықтың кері 
ауытқымасы (қисығы)

обратная передача права собственности - меншік 
құқығын кері табыстау

обратная покупка - кері сатып алу 
обратная премия - кері сыйлықақы
обратная разница в доходности ценных бумаг - бағалы 
қағаздар табыстылығының кері айырмасы

обратная реакция - кері əсер, мезі болу (маркетингіде)
обратная рентная ипотека - кері ренталық ипотека
обратная сила закона - заңның кері күші
обратная сторона монеты - мəнеттің сыртқы беті
обратная сторона почтового отправления - пошта 
жөнелтімінің сыртқы беті

обратная сторона ценной бумаги - бағалы қағаздың 
сыртқы беті 

обратная цена - кері баға
обратно - кері, кейін 
обратное взимание налога - салықты кері өндіріп алу
обратное влияние дохода на инвестиции - кірістің 
инфляцияға кері ықпалы

обратное движение денежной наличности - қолма-қол 
ақшаның кері қозғалысы 

обратное движение цены - бағаның кері қозғалысы
обратное дисконтирование - кері дисконттау
обратное завладение - кері иемдену
обратное переложение налогов - салықтарды кері 
аудару

обратное поглощение - кері жұтылу, кері қосып алу 
обратное получение денег - ақшаны қайтарып алу
обратное получение капитала - капиталды қайтарып 
алу 

обратное получение сборов - алымды кері қайтарып алу
обратное получение такс - таксаны кері қайтарып алу, 
бағалықты кері қайтарып алу

обратное поручительство - кері кепілгерлік
обратное репо - кері репо
обратное требование - кері талап
обратное ценообразование - кері баға белгілеу
обратной почтой - кері поштамен, кері қайтатын 
поштамен

обратные проводки - кері өткізбелер (жазбалар)
обратный адрес - кері мекенжай
обратный перевод денег - ақшаны кері аудару

обратный переводный вексель - кері аударма вексель
обратный приток золота - алтынның кері ағылуы
обратный приток иностранной валюты - шетел 
валютасының кері ағылуы

обратный своп - кері своп (айырбас)
обратный “сплит” - кері “сплит” 
обращаемость - айналушылық, айналымдылық
обращаемость векселя - вексельдің айналымдылығы; 
вексельдің айналысқа түскіштігі

обращаемость документа - құжаттың айналымдылығы
обращаемость финансовых инструментов - қаржы 
құралдарының айналымдылығы 

обращаемость ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
айналымдылығы

обращаемые монеты - айналыстағы мəнет 
обращаемый - айналатын
обращаемый в золото - алтынға айналатын
обращаемый чек - айналатын чек
обращать активы в наличность - активтерді қолма-қол 
ақшаға айналдыру

обращать в деньги - ақшаға айналдыру
обращать в наличность - қолма-қол ақшаға    
айналдыру

обращать в наличные деньги - қолма-қол ақшаға 
айналдыру

обращать в наличные средства - қолма-қол ақшалай 
қаражатқа айналдыру

обращать чек в деньги - чекті ақшаға айналдыру
обращаться - өтініш білдіру, жүгіну
обращаться в деньги - ақшаға айналу
обращающаяся кредитная линия - айналыстағы несие 
желісі

обращающаяся ценная бумага - айналыстағы бағалы 
қағаз

обращающееся заемное свидетельство - айналыстағы 
қарыз куəлігі

обращающиеся деньги - айналыстағы ақша
обращающиеся коммерческие бумаги - айналыстағы 
коммерциялық қағаздар

обращающиеся платежные средства - айналыстағы 
төлем қаражаты 

обращающиеся ценные бумаги - айналыстағы бағалы 
қағаздар 

обращающийся - айналыстағы, айналысқа түсуші, 
айналысқа түсетін

обращающийся вексель - айналыстағы вексель
обращающийся депозитный сертификат - 
айналыстағы депозиттік сертификат 

обращающийся заемный инструмент - айналыстағы 
қарыз құралы

обращающийся кредит - айналыстағы кредит 
обращающийся на фондовой бирже - қор биржасында 
айналыста жүрген

обращающийся опцион - айналыстағы опцион
обращающийся срочный депозит - айналыстағы 
мерзімді депозит 

обращение - айналыс, айналу; өтініш, жүгініс, өтіну, 
жүгіну, жүгініс, назар аудару; үндеу 
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обращение банкнот (банкнотное) - банкноттың 
айналысы

обращение бумажных денег - қағаз ақшаның айналысы
обращение бумажных денежных знаков - қағаз ақша 
белгілерінің айналысы

обращение в арбитраж - төрелік сотқа жүгіну
обращение в высшую инстанцию - жоғары 
инстанцияға жүгіну

обращение в кассационный суд - кассациялық сотқа 
жүгіну 

обращение в наличность - қолма-қол ақшаға айналдыру
обращение в суд - сотқа жүгіну
обращение векселей (вексельное) - вексельдер 
айналысы

обращение граждан - азаматтардың жүгінуі
обращение денег (денежное) - ақша айналысы
обращение долговых обязательств - борыштық 
міндеттемелер айналысы

обращение за денежными средствами - ақшалай 
қаражат жөнінде өтініш жасау

обращение за договором гарантии - кепілдікті шарт 
жөнінде өтініш жасау

обращение за кредитом - кредит жөнінде өтініш жасау
обращение за лицензией - лицензия жөнінде өтініш 
жасау

обращение за назначением пенсии - зейнетақы 
тағайындау жөнінде өтініш жасау

обращение за назначением пособия - жəрдемақы 
тағайындау жөнінде өтініш жасау

обращение за платежом - төлем алуға өтініш жасау
обращение за поддержкой - қолдау жөнінде өтініш 
жасау

обращение за помощью - көмек жөнінде өтініш жасау
обращение за справкой - анықтама алуға өтініш жасау
обращение за ссудой - несие алуға өтініш жасау
обращение золота - алтын айналысы 
обращение к закону - заңға жүгіну
обращение к индоссанту - индоссантқа жүгіну
обращение к народу - халыққа үндеу тастау
обращение капитала - капитал айналысы
обращение клиента к банку об открытии 
аккредитива - клиенттің банкке аккредитив ашу 
туралы өтініш жасауы

обращение кредитных документов - кредит 
құжаттарының айналысы

обращение кредитов - кредиттер айналысы
обращение кредиторов в суд - несиегерлердің сотқа 
жүгінуі

обращение монет - мəнет айналысы
обращение о гарантировании кредита - кредитті 
кепілдендіру туралы өтініш

обращение ограниченное - шектеулі айналыс
обращение особое - ерекше айналыс
обращение рекламное - жарнама айналысы
обращение с жалобой - шағыммен жүгіну
обращение с запросом - сауалмен жүгіну, сұрау салу
обращение с иском - талаппен жүгіну
обращение с просьбой - өтінішпен жүгіну

обращение ценных бумаг - бағалы қағаздар айналысы
обращение чеков - чектер айналысы
обременение - ауыртпалық
обременение имущества - мүлік ауыртпалығы
обремененный - ауыртпалық түскен, кепілге салынған
обремененный долгами - борыш ауыртпалығына   
батқан 

обременительное финансовое обязательство - 
ауыртпалықты қаржы міндеттемесі

обременительное финансовое условие - ауыртпалықты 
қаржы шарты

обременительный - ауыртпалықты
обременять долгами - борышқа батыру
обременять ипотечным залогом - ипотекалық 
кепілзатпен ауыртпалық түсіру

обряд - салт, ғұрып
обследование - зерттеу; зерделеу, тексеру; қаралу
обследование бюджетное - бюджеттік зерттеу
обследование врачебное - дəрігерлік тексеру 
обследование всестороннее - жан-жақты зерттеу
обследование выборочное - іріктеме зерттеу
обследование кадастральное - кадастрлық тексеру
обследование контрольное - бақылау тексеруі
обследование кредитоспособности - кредитке 
қабілеттілікті зерттеу

обследование микологическое - микологиялық зерттеу 
обследование неофициальное - бейресми зерттеу
обследование перекрестное - тоғыспалы зерттеу
обследование периодическое - кезеңдік зерттеу
обследование повторное - қайталама зерттеу
обследование потребителей - тұтынушыларды зерттеу
обследование предварительное - алдын ала зерттеу
обследование пробное - сынамалы зерттеу 
обследование с помощью анкет - сауалдамалар арқылы 
зерттеу

обследование социологическое - əлеуметтанушылық 
зерттеу

обследование текущее - ағымдағы зерттеу
обследование финансового положения - қаржы 
жағдайын зерттеу

обследование частичное - ішінара зерттеу
обслуживание - қызмет көрсету, күту 
обслуживание биржевых операций - биржалық 
операцияларға қызмет көрсету

обслуживание брокерское - делдалдық қызмет көрсету
обслуживание бытовое - тұрмыстық қызмет көрсету 
обслуживание бюджетного кредита - бюджеттік 
несиеге қызмет көрсету

обслуживание валютное - валюталық қызмет көрсету
обслуживание внешнего долга - сыртқы борышқа 
қызмет көрсету

обслуживание внутреннего долга - ішкі борышқа 
қызмет көрсету, ішкі борышты өтеуге қызмет көрсету

обслуживание гарантийное - кепілдікті қызмет   
көрсету

обслуживание государственного долга - мемлекеттік 
борышқа қызмет көрсету, мемлекеттік борышты өтеуге 
қызмет көрсету 
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обслуживание государственных краткосрочных 
обязательств - мемлекеттік қысқа мерзімді 
міндеттемелерге қызмет көрсету

обслуживание депозитарное - депозитарлық қызмет 
көрсету 

обслуживание долга - борышқа қызмет көрсету, 
борышты өтеуге қызмет көрсету 

обслуживание должное - лайықты қызмет көрсету
обслуживание ежедневное - күнделікті қызмет көрсету
обслуживание займа - қарызға қызмет көрсету 
обслуживание инвестирования - инвестициялауға 
қызмет көрсету

обслуживание информационное - ақпараттық қызмет 
көрсету

обслуживание ипотечного кредита - ипотекалық 
кредитке қызмет көрсету

обслуживание кассовое - кассалық қызмет көрсету
обслуживание квалифицированное - білікті қызмет 
көрсету

обслуживание клиентов - клиенттерге қызмет көрсету
обслуживание клиринговое - клирингілік қызмет 
көрсету

обслуживание коммерческое - коммерциялық қызмет 
көрсету

обслуживание кредита - кредитке қызмет көрсету
обслуживание кредитно-расчетное - кредиттік-есеп 
айырысу қызметін көрсету

обслуживание кредитных карточек - кредиттік 
карточкалар қызметін көрсету

обслуживание лизинговое - лизингілік қызмет көрсету
обслуживание основного долга - негізгі борышқа 
қызмет көрсету

обслуживание пластиковых карточек - пластик 
карточкаларға қызмет көрсету

обслуживание платежей третьей стороне - үшінші 
тарапқа төлемдер қызметін көрсету

обслуживание по договору - шарт бойынша қызмет 
көрсету

обслуживание по требованию - талап ету бойынша 
қызмет көрсету

обслуживание покупателей - сатып алушыларға қызмет 
көрсету

обслуживание посетителей - келушілерге қызмет 
көрсету

обслуживание потребителя - тұтынушыға қызмет 
көрсету

обслуживание почтовое - пошта қызметін көрсету
обслуживание расчетное - есеп айырысу қызметін 
көрсету

обслуживание расчетно-кассовое - есеп айырысу-
кассалық қызметін көрсету

обслуживание сервисное - сервистік қызмет көрсету
обслуживание ссуды - несиеге қызмет көрсету
обслуживание страховое - сақтандыру қызметін көрсету
обслуживание финансовое - қаржы қызметін көрсету
обслуживать - қызмет көрсету
обслуживать долг - борышқа қызмет көрсету
обстановка - ахуал, жағдай

обстановка инфляционная - инфляциялық жағдай
обстановка международная - халықаралық жағдай
обстановка социально-экономическая - əлеуметтік-
экономикалық жағдай

обстановка экономическая - экономикалық жағдай
обстоятельства - мəн-жай‚ жағдай
обстоятельства денежные - ақша жағдайы
обстоятельства правовые - құқықтық жағдай 
обстоятельства чрезвычайные - төтенше жағдай
обсуждать условия займа - қарыз шарттарын талқылау 
обсуждать условия сделки - мəміле шарттарын 
талқылау

обсуждение - талқылау
обсуждение бюджета - бюджетті талқылау
обсуждение вопроса - мəселені талқылау
обсуждение деловое - іскерлік талқылау
обсуждение детальное - егжей-тегжейлі талқылау
обсуждение законопроекта - заң жобасын талқылау
обсуждение информации - ақпаратты талқылау
обсуждение конструктивное - сындарлы талқылау
обсуждение открытое - ашық талқылау
обсуждение плана - жоспарды талқылау
обсуждение предложения - ұсынысты талқылау
обсуждение проекта - жобаны талқылау
обсуждение публичное - жария талқылау
 обсуждение темы - тақырыпты талқылау 
обсуждение условий - шарттарды талқылау 
обсуждение условий контракта - келісімшарт 
талаптарын талқылау

обсчет - есептен жеу
обусловленная гарантия - уағдаласылған кепілдік
обусловленная цена - уағдаласылған баға
обусловленность - уағдаластық, шарттасушылық, 
шарттылық, байланыстылық 

обусловленный заем - уағдаласылған қарыз 
обусловленный кредит - шарттасылған кредит, уағдалы 
кредит

обусловленный процент - шарттасылған пайыз, 
уағдаласылған пайыз

обустройство - жайластыру, көркейту
обучение - оқыту, үйрету
обучение руководящих кадров - басшы кадрларды 
оқыту

обучение среднего руководящего персонала - орта 
буын басшы қызметкерлер құрамын оқыту

обход закона - заңды айналып өту
обход налогов - салықтарды орағытып өту
обходительность - кішіпейілділік 
обходной лист - кету парағы, кету қағазы 
обшивка - көмкерме, қаптама 
общая гарантия доверия - ортақ сенім кепілдігі 
общая долевая собственность - ортақ үлестік меншік
общая доставка - ортақ жеткізілім
общая задолженность - ортақ берешек
общая ипотека - ортақ ипотека 
общая капитализация - ортақ капиталдандыру
общая кредитная линия - жалпы кредит желісі, ортақ 
кредит желісі
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общая ликвидность - ортақ өтімділік 
общая ликвидность банковской системы - банк 
жүйесінің ортақ өтімділігі

общая накладная - жалпы жүкқұжат
общая налоговая ставка - ортақ салықтық   
мөлшерлеме 

общая норма прибыли - пайданың жалпы мөлшері
общая ориентация маркетинга - маркетингінің жалпы 
бағдарлануы

общая потребность в финансировании - 
қаржыландыруды ортақ қажетсіну

общая прибыль - ортақ пайда 
общая проверка - ортақ тексеру
общая резервная единица - ортақ сақтық қор бірлігі
общая рекомендация - жалпы кепілдеме; жалпы 
ұсыныс

общая рентабельность - жалпы тиімділік, ортақ 
тиімділік

общая система кассового обслуживания - кассалық 
қызмет көрсетудің ортақ жүйесі 

общая система преференций - пұрсаттылықтың ортақ 
жүйесі

общая скидка - жалпы шегерім
общая собственность - ортақ меншік
общая стоимость - ортақ құн, жалпы құн
общая стоимость имущества - мүліктің жалпы құны
общая сумма - жалпы сома
общая сумма активов - активтердің жалпы сомасы 

(қосындысы)
общая сумма бюджетных расходов правительства - 
үкіметтің бюджеттік шығысының жалпы сомасы

общая сумма дебиторской задолженности - 
дебиторлық берешектің жалпы сомасы

общая сумма денег в обращении - айналыстағы 
ақшаның жалпы сомасы

общая сумма задолженности - берешектің жалпы 
сомасы

общая сумма заемных средств - қарыз қаражатының 
ортақ сомасы

общая сумма инвестиций - инвестицияның жалпы 
сомасы

общая сумма капиталовложений - күрделі 
жұмсалымның жалпы сомасы

общая сумма кредитов - кредиттің жалпы сомасы
общая сумма обязательств - міндеттемелердің жалпы 
сомасы

общая сумма пассива - пассивтің жалпы сомасы
общая сумма подписки - жазылыстың жалпы сомасы
общая сумма поступлений - түсімнің жалпы сомасы
общая сумма потерь - шығасының жалпы сомасы
общая сумма ренты - рентаның жалпы сомасы
общая сумма субсидий - жəрдемқаржының жалпы 
сомасы

общая тенденция - ортақ үрдіс
общая уступка прав - құқықтардың ортақ кеңшілігі
общая финансовая ответственность - ортақ қаржылық 
жауапкершілік

общая финансовая смета - жалпы қаржы сметасы

общегосударственные финансы - жалпы мемлекеттік 
қаржы 

общегосударственный - жалпы мемлекеттік
общедоступная цена - қол жетімді баға, жұрттың қолы 
жетер баға

общедоступные почтовые услуги - жалпыға қолжетімді 
пошта қызметтерін көрсету

общедоступные услуги - жалпыға қолжетімді қызметтер 
көрсету

общедоступный - жалпының қолы жетерлік, жалпыға 
қолжетімді 

общее владение - ортақ иелену
общее годовое собрание - жылдық жалпы жиналыс
общее годовое собрание акционеров - акционерлердің 
жылдық жалпы жиналысы

общее движение авуаров - авуарлардың ортақ 
қозғалысы

общее доверие к банку - банкке жалпы сенім 
общее доверие к эмитенту - эмитентке жалпы сенім
общее ежегодное собрание акционеров - 
акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысы

общее имущество - ортақ мүлік 
общее кроссирование чека - чекті ортақ кроссирлеу
общее обязательство - ортақ міндеттеме
общее партнерство - ортақ серіктес
общее платежное поручение - ортақ төлем тапсырмасы
Общее положение о заимствовании - Өзара қарыз 
туралы ортақ ереже (Халықаралық валюта қорында)

общее право ареста имущества за долги - борыш үшін 
мүлікке тыйым салудың ортақ құқығы

общее право удержания имущества за долги - борыш 
үшін мүлікті ұстап қалудың ортақ құқығы

общее равновесие - жалпы тепе-теңдік 
общее снижение курсов ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының ортақ төмендеуі

общее собрание акционеров - акционерлердің жалпы 
жиналысы

общее собрание трудового коллектива - еңбек 
ұжымының жалпы жиналысы

общее собрание членов биржи - биржа мүшелерінің 
жалпы жиналысы

общее условие контракта - ортақ келісімшарт талабы
общее финансирование - ортақ қаржыландыру
общее экономическое пространство - ортақ экономи ка-
лық кеңістік 

общежитие - жатақхана
общенаучный подход в архивоведении - 
мұрағаттанудағы жалпы ғылыми тəсіл

общенациональная система платежей - жалпы ұлттық 
төлемдер жүйесі

общенациональная ссуда - жалпы ұлттық несие
общепринятые принципы аудиторской деятельности 

- аудиторлық қызметтің жалпы жұртшылық 
қабылдаған қағидаттары

общепринятые принципы бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есептің жалпы жұртшылық қабылдаған 
қағидаттары

общепринятый - көпшілік мақұлдаған
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общественная безопасность - қоғамдық қауіпсіздік
общественник - қоғамшыл, көпшіл
общественность - жұртшылық
общественно-территориальные образования - 
қоғамдық-аумақтық құрылым

общественный долг - қоғамдық борыш 
общественный запасный фонд - қоғамдық босалқы қор
общественный интерес - қоғам мүддесі
общественный капитал - қоғамдық капитал
общественный траст - қоғамдық сенімгерлік
общественный фонд - қоғамдық қор
общественный фонд накопления - қоғамдық қорлану 
қоры

общественный фонд потребления - қоғамдық тұтыну 
қоры 

общество - қоғам
общество акционерное - акционерлік қоғам 
общество акционеров - акционерлер қоғамы
общество анонимное - аноним қоғам, иесіз қоғам 
общество архивистов - мұрағатшылар қоғамы
общество аффилированное - қосылма қоғам, үлестес 
қоғам

общество взаимного кредита - өзара кредит қоғамы 
общество взаимного кредитования - өзара кредит беру 
қоғамы 

общество взаимного поручительства - өзара 
кепілгерлік қоғамы

общество взаимного страхования - өзара сақтандыру 
қоғамы

общество добровольное - ерікті қоғам
общество дочернее - еншілес қоғам 
общество ипотечного кредита - ипотекалық кредит 
қоғамы

общество с дополнительной ответственностью - 
қосымша жауапкершілік жүктелген қоғам, қосымша 
жауапкершілікті қоғам 

общество с неограниченной ответственностью 
или товарищество общего типа - жауапкершілігі 
шектеусіз қоғам немесе ортақ тұрпаттағы серіктестік 

общество с ограниченной ответственностью - 
жауапкершілігі шектеулі қоғам 

общество сберегательное - жинақ ақша қоғамы
общество светское - зайырлы қоғам
общество страховое - сақтандыру қоғамы 
общество финансирования экспорта - экспортты 
қаржыландыру қоғамы

общество экономическое - экономикалық қоғам
общество-внук - отау қоғам, кіндіктес қоғам
общество-держатель - тұтқалы қоғам, ұстаушы-қоғам, 
иеленуші-қоғам

общество-дочь - еншілі қоғам
общество-мать - бас қоғам, төркіндес қоғам, ие қоғам, 
иегер қоғам

общеустановленный - жалпы белгіленген 
общеэкономическая методология - жалпы 
экономикалық əдіснама

общие доходы - ортақ кіріс, жалпы кіріс
общие затраты - жалпы шығын 
общие издержки - жалпы шығын 

общие инвестиционные траст-фонды - ортақ 
инвестициялық сенімгерлік қорлар

общие капитальные вложения - ортақ күрделі қаржы 
жұмсалымы

общие положения - жалпы ережелер
общие расходы - жалпы шығыс, ортақ шығыс
общие резервы - ортақ сақтық қорлар, жалпы сақтық 
қорлары

общие требования - жалпы талаптар
общие условия - ортақ шарттар
общие экономические законы - жалпы экономикалық 
заңдар

общий аудит - ортақ аудит
общий бюджет - ортақ бюджет
общий депозит - ортақ депозит
общий депозитарий - ортақ депозитарий
общий дефицит наличности - қолма-қол ақшаның 
ортақ тапшылығы

общий доход - жалпы табыс, ортақ табыс
общий ежегодный расчет транзитных и оконечных 
расходов - транзиттік жəне ақырғы шығыстың жыл 
сайынғы ортақ есебі

общий заем - ортақ қарыз
общий закладной лист - жалпы кепілхаттық парақ
общий закон денежного обращения - ақша 
айналысының жалпы заңы

общий залог - ортақ кепіл, ортақ кепілзат
общий инвестиционный траст-фонд - жалпы 
инвестициялық сенім қоры

общий индоссамент - ортақ индоссамент
общий источник погашения ссуды - несиені өтеудің 
ортақ бастау көзі

общий итог - жалпы қорытынды, жалпы жиыны
общий классификатор экономической деятельности - 
экономикалық қызметтің жалпы сыныптауышы

общий кризис - жалпы дағдарыс
общий легат - ортақ мұра, ортақ өсиеттік бас тарту, 
ортақ өсиетхат

общий налоговый режим - ортақ салық режимі
общий объем выпуска - шығарылымның жалпы көлемі
общий объем капиталовложений - күрделі 
жұмсалымның жалпы көлемі

общий объем потребления - тұтынудың жалпы көлемі
общий объем предложения - ұсыныстың жалпы көлемі
общий объем продаж - сатудың жалпы көлемі
общий объем спроса - сұраныстың жалпы көлемі
общий отдел - жалпы бөлім
общий партнер - ортақ серік 
общий показатель - жалпы көрсеткіш
общий полис - ортақ полис 
общий расчетный план - ортақ есеп айырысу жоспары
общий регламент ВПС - ДПО-ның жалпы реттемесі
общий режим кредитования - кредит берудің жалпы 
тəртібі

общий резерв - ортақ сақтық қор
общий резерв для покрытия убытков по ссудам - 
несие бойынша залалды өтеуге арналған ортақ сақтық 
қор
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“Общий рынок” - “Ортақ нарық” 
общий список авиопочтовых служб (список CN 68) - 
авиапошта қызметтерінің жалпы (ортақ) тізімі (CN 68 
тізімі)

общий спрос на деньги - ақшаға жалпы сұраныс
общий спрэд - жалпы спрэд 
общий счет - ортақ шот 
общий счет “накладная на депешу” - “жеделхатқа 
арналған жүкқұжат” атты ортақ шот

общий счет почтовых переводов - пошта 
аударымдарының ортақ шоты

общий тариф - ортақ тариф, жалпы тариф
общий торговый курс - ортақ сауда бағамы
общий траст-фонд - ортақ сенім қоры
общий уровень цен - бағаның жалпы деңгейі
общий фонд - ортақ қор
общий фонд иностранной валюты - шетел 
валютасының ортақ қоры

общий фонд наличности - қолма-қол ақшаның ортақ 
қоры

община - қауым
общность - ортақтық
объединение - бірлесу, бірлестік
объединение акций - акцияларды біріктіру
объединение банков - банктер бірлестігі 
объединение богатств - байлықты біріктіру
объединение в ассоциацию - қауымдастыққа бірігу
объединение вкладчиков - салымшылар бірлестігі
объединение интересов - мүдделерді біріктіру 
объединение клиентов - клиенттер бірлестігі 
объединение конгломератное - құранды бірлестік
объединение корпораций - корпорациялар бірлестігі 
объединение по экономическим интересам - 
экономикалық мүдделер бойынша бірігу

объединение риска - тəуекелді біріктіру
объединение совместное - ортақ бірлестік
объединение ссуд в пулы - несиені пулдарға біріктіру 
объединение финансовое - қаржы бірлестігі
объединение финансовых ресурсов - қаржы 
ресурстарын біріктіру

объединение юридических лиц - заңды тұлғалар 
бірлестігі

объединенная инспекционная группа (ОИГ) - біріккен 
инспекциялық топ

объединенное денежное исковое требование - 
біріктірілген ақшалай қуыным талабы

объединенные запасы - біріктірілген қорлар
объединенные счета - біріктірілген шоттар
объединенный - бірлескен, біріккен
объединенный банковский счет - біріктірілген банк 
шоты

объединенный вексель - біріктірілген вексель
объединенный инвестиционный фонд - біріктірілген 
инвестициялық қор

объединенный платежный баланс - біріктірілген төлем 
теңгерімі 

объединенный счет - біріктірілген шот
объединенный фонд - біріктірілген қор

объединять в консорциум - консорциумға біріктіру
объединять в пул - пулға біріктіру
объединять в синдикат - синдикатқа біріктіру
объединять средства - қаражатты біріктіру
объединять ссуды в пакет - несиені пакетке біріктіру
объединять ссуды в пулы - несиені пулға біріктіру
объединять счета - шоттарды біріктіру
объект - объект, зерзат, нысан 
объект бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
объектісі

объект бюджетного учета - бюджеттік есеп объектісі
объект взимания государственной пошлины - 
мемлекеттік баж өндіріп алу объектісі

объект, выставленный на аукцион - аукционға 
қойылған объект

объект государственной собственности - мемлекеттік 
меншік объектісі

объект депозитарной деятельности - депозитарийлік 
қызмет объектісі

объект договора - шарт объектісі
объект долгосрочного кредитования - ұзақ мерзімді 
несиелендіру объектісі

объект инвестирования - инвестициялау объектісі
объект инвестиционной деятельности - инвестициялық 
қызмет объектісі

объект интеллектуальной собственности - зияткерлік 
меншік объектісі

объект инфраструктуры - инфрақұрылым объектісі
объект исследования - зерттеу объектісі
объект калькуляции - калькуляция объектісі
объект компенсационный - өтемақы объектісі
объект краткосрочного кредитования - қысқа мерзімді 
несиелендіру объектісі

объект кредитования - несиелендіру объектісі
объект налога - салық объектісі 
объект налогообложения - салық салу объектісі
объект обложения - салық салу объектісі
объект охраны - күзет объектісі
объект патентно-правовых отношений - патенттік-
құқықтық қатынастар объектісі

объект патентования - патенттеу объектісі
объект патентоспособный - патентке қабілетті объект
объект права собственности - меншік құқығы объектісі
объект собственности - меншік объектісі
объект социального назначения - əлеуметтік 
мақсаттағы объекті

объект социальной инфраструктуры - əлеуметтік 
инфрақұрылым объектісі

объект социальной сферы - əлеуметтік сала объектісі
объект спекуляции - алып-сатарлық объектісі
объект стратегического назначения - стратегиялық 
мақсаттағы объект 

объект страхования - сақтандыру объектісі
объект торгов - сауда-саттық объектісі 
объект управления - басқару объектісі
объект финансирования - қаржыландыру объектісі
объективная информация - объективті ақпарат, əділ 
ақпарат, шынайы ақпарат
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объективность - объективтілік, əділдік, шыншылдық 
объективность ревизии - тексерістің əділдігі
объективные данные - шынайы деректер
объективные показатели - шынайы көрсеткіштер
объектовая тренировка - нысандық жаттықтыру
объектовые формирования - нысандық жасақтар
объекты государственного финансового контроля - 
мемлекеттік қаржылық бақылау объектілері

объекты учета - есеп объектілері, есепке алу объектілері
объекты хозяйствования - шаруашылық жүргізу 
нысандары

объем - көлем, ауқым
объем биржевых сделок - биржалық мəмілелер көлемі
объем вложений капитала - - күрделі қаржы 
жұмсалымының көлемі

объем выборки - таңдама көлемі
объем выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығарылымының көлемі

объем гарантийных обязятельств - кепілдікті 
міндеттемелер көлемі

объем денег в обращении - айналыстағы ақша көлемі
объем денежной массы - ақша жиынының көлемі
объем денежных средств - ақшалай қаражаттың көлемі
объем денежных средств в обращении - айналыстағы 
ақшалай қаражаттың көлемі

объем документации - құжаттама көлемі
объем документооборота - құжат айналымының көлемі 
объем задолженности - берешек көлемі
объем займов - қарыздар көлемі
объем заказа - тапсырыс көлемі
объем инвестиций - инвестициялар көлемі
объем капитальных вложений - күрделі жұмсалым 
көлемі

объем кредита - кредит көлемі
объем кредитных ресурсов - кредит ресурстарының 
көлемі

объем ликвидности - өтімділік көлемі
объем налоговых поступлений - салық түсімдерінің 
көлемі

объем оборотных средств - айналым қаражатының 
көлемі

объем операций - операциялар көлемі
объем ответственности - жауапкершілік көлемі
объем открытого рынка - ашық нарық көлемі
объем памяти ЭВМ - ЭЕМ жадының көлемі
объем партии - топтама көлемі
объем перевозимой почты - тасымалданатын пошта 
көлемі

объем поставки - жеткізілім көлемі
объем потребностей - қажеттіліктер көлемі
объем предложения - ұсыныс көлемі
объем приблизительный - жуықтама көлем
объем привлекаемых средств - тартылатын қаражат 
көлемі

объем продаж - сату көлемі
объем работ - жұмыс көлемі 
объем резервов - сақтық қор көлемі
объем сделок - мəмілелер көлемі

объем спроса - сұраныс көлемі
объем среднегодовой - орташа жылдық көлем
объем средств - қаражат көлемі
объем статистической информации - статистикалық 
ақпарат көлемі

объем страхования - сақтандыру көлемі
объем страхового покрытия - сақтандыру өтемінің 
көлемі

объем страховой ответственности - сақтандыру 
жауапкершілігінің көлемі

объем торговли - сауда көлемі
объем торговли акциями - акциялармен сауда көлемі
объем управления - басқару көлемі
объем услуг - қызмет көрсету көлемі
объем финансирования - қаржыландыру көлемі
объем финансовых средств - қаржы қаражатының 
көлемі

объем фонда - қор көлемі
объем хранимых документов - сақтаулы құжаттар 
көлемі

объем ценных бумаг - бағалы қағаздар көлемі
объем эмиссии - эмиссия көлемі
объявить - жариялау, хабарлау
объявить банкротом - банкрот деп жариялау
объявить дивиденд - дивидендті жариялау
объявить конкурс - конкурс жариялау
объявить мораторий на уплату долга - борышты 
төлеуге тоқтам жариялау

объявление - хабарландыру, хабарлау, жариялау, 
құлақтандыру 

объявление аукциона - аукционды жариялау
объявление банкротом - банкрот деп жариялау
объявление банкротства - банкроттық жариялау
объявление вакансии - бос қызмет орнын жариялау, 
қызмет орнының бос екенін жариялау

объявление конкурса на замещение вакантной 
должности - бос тұрған қызмет орнына конкурс 
жариялау

объявление конкурса на замещение должности - 
қызмет орнын алуға конкурс жариялау

объявление котировки - баға белгіленімін жариялау
объявление моратория - мораторий жариялау, тоқтам 
жариялау

объявление недействительным - жарамсыз деп 
жариялау

объявление неплатежеспособным - төлем төлеуге 
қабілетсіз деп жариялау 

объявление несостоятельным - дəрменсіз деп  
жариялау

объявление несостоятельным должником - дəрменсіз 
борышкер деп жариялау 

объявление о банкротстве - банкроттық туралы 
хабарландыру

объявление о выкупе - өтеуін төлеп алу туралы 
хабарландыру

объявление о выплате дивидендов - дивидендтерді 
төлеу туралы хабарландыру

объявление о конверсии - айырбастау туралы жариялау
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объявление о недействительности - жарамсыздық 
туралы хабарландыру

объявление о неплатежах - төлемнің төленбегені 
туралы хабарландыру

объявление о неплатежеспобности - төлем төлеуге 
қабілетсіздік туралы хабарландыру

объявление о новом выпуске акций - акциялардың 
жаңа шығарылымы туралы хабарландыру

объявление о переносе собрания - жиналыстың кейінге 
ауыстырылатыны туралы хабарландыру

объявление о погашении - өтеу туралы хабарландыру
объявление о погашении облигаций - облигацияларды 
өтеу туралы хабарландыру

объявление о подписке на ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға жазылыс туралы хабарландыру

объявление о признании недействительным - 
жарамсыз деп тану туралы хабарландыру

объявление о признании недействительным патента - 
патентті жарамсыз деп тану туралы хабарландыру

объявление о размещении займа ценных бумаг - 
бағалы қағаздар қарызхатының орналастырылатыны 
туралы хабарландыру

объявление о торгах - сауда-саттық туралы 
хабарландыру

объявление об изъятии вклада - салымды алу туралы 
хабарландыру

объявление об эмиссии ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың эмиссиясы туралы хабарландыру

объявление опционов - опциондарды хабарлау 
объявление по суду банкротом - сот бойынша банкрот 
деп жариялау

объявление подписки - жазылысты жариялау
объявление подписки на заем - қарызхатқа жазылымды 
жариялау

объявление прибыли - табысты хабарлау
объявление тендера - тендер жариялау
объявление тендерных торгов - тендерлік сауда-
саттықты хабарлау 

объявление торгов - сауда-саттықты жариялау
объявление ценности - құндылықты хабарлау
объявление частичной или общей мобилизации - 
ішінара жəне жаппай жұмылдыруды хабарлау

объявление эмбарго - эмбарго жариялау, тыйым 
жариялау

объявленная номинальная стоимость ценной бумаги - 
бағалы қағаздардың жарияланған атаулы құны

объявленная процентная ставка - жарияланған 
пайыздық мөлшерлеме

объявленная стоимость - жарияланған құн
объявленная цена - жарияланған баға
объявленная ценность - жарияланған құндылық
объявленное банкротство - жарияланған банкроттық
объявленные ставки по онкольным ссудам - талап 
етілмелі несие бойынша жарияланған мөлшерлеме 

объявленные торги - жарияланған сауда-саттық
объявленный акционерный капитал - жарияланған 
акционерлік капитал

объявленный банкротом - банкрот деп жарияланған

объявленный дивиденд - жарияланған дивиденд
объявленный индоссамент - жарияланған индоссамент
объявленный капитал - жарияланған капитал
объявленный неплатежеспособным - төлем төлеуге 
қабілетсіз деп жарияланған

объявленный несостоятельным должником - 
дəрменсіз борышкер деп жарияланған

объявленный процент - жарияланған пайыз
объявленный ценностью - құндылық деп жарияланған 
объявлять - жариялау 
объявлять банкротом - банкрот деп жариялау
объявлять котировку - баға белгіленімін жариялау
объявлять недействительным - жарамсыз деп 
жариялау

объявлять недействительным залоговый сертификат 
- кепіл сертификатын жарамсыз деп жариялау

объявлять неплатежеспособным - төлем төлеуге 
қабілетсіз деп жариялау

объявлять несостоятельным должником - төлем 
төлеуге дəрменсіз борышкер деп жариялау

объявлять о выплате дивиденда - дивиденд төлеу 
туралы жариялау

объявлять о погашении - өтеу туралы жариялау
объявлять о погашении облигаций - облигацияларды 
өтеу туралы жариялау

объявлять о торгах - сауда-саттық туралы жариялау
объявлять подписку - жазылысты жариялау
объявлять подписку на заем - қарызхатқа жазылысты 
жариялау

объявлять торги - сауда-саттықты жариялау
объявлять цену - бағаны жариялау
объяснение - түсіндіру, түсінік
объясненная прибыль - түсіндірілген пайда
объяснительная записка - түсіндірме жазба, түсінік хат
обыкновенная акция - қарапайым акция, кəдуілгі акция 
обыкновенная гарантия - кəдуілгі кепілдік
обыкновенная именная акция - кəдуілгі есімді акция
обыкновенная ипотека с фиксированной ставкой 
процента - пайыз мөлшерлемесі тиянақталған кəдуілгі 
ипотека

обыкновенное почтовое отправление - кəдуілгі пошта 
жөнелтімі

обыкновенные акции - кəдуілгі акциялар
обыкновенные акции с переменным дивидендом - 
дивиденді ауыспалы кəдуілгі акциялар 

обыкновенный - əдеттегі, қарапайым, кəдуілгі
обыкновенный акционер компании - компанияның 
кəдуілгі акционері 

обыкновенный покупатель - кəдуілгі сатып алушы, 
үйреншікті сатып алушы 

обыкновенный трастовый фонд - кəдуілгі сенімгерлік 
қор

обычай - ғұрып, əдет-ғұрып, салт, тəртіп 
обычай банковский - банк ғұрпы
обычай в торговле - саудадағы ғұрып
обычай иностранный - шетелдік ғұрып
обычай международный - халықаралық ғұрып
обычай местный - жергілікті ғұрып
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обычай платежный - төлемдік ғұрып
обычай покупателей - сатып алушылар ғұрпы 
обычай рыночный - нарықтық ғұрып
обычай торговый - сауда ғұрпы
обычай фондовой биржи - қор биржасының ғұрпы
обычная акция - кəдімгі акция
обычная банковская процентная ставка - банктің 
əдеттегі пайыздық мөлшерлемесі

обычная годовая амортизация - жылдық дағдылы 
тозымпұл

обычная закладная - кəдімгі кепілхат
обычная зона кредитования - кəдімгі несиелендіру 
аймағы

обычная ипотека - кəдімгі ипотека
обычная норма процента - пайыздың дағдылы нормасы
обычная облигация - кəдімгі облигация 
обычная процентная ставка - дағдылы пайыздық 
мөлшерлеме

обычная серия - дағдылы серия
обычная срочная сделка - кəдімгі мерзімді мəміле
обычное право - ғұрыптық құқық
обычное страхование жизни - өмірді дағдылы 
сақтандыру

обычное финансирование - кəдімгі қаржыландыру 
обычное хеджирование - кəдімгі хеджерлеу 
обычные акции с фиксированным дивидендом - 
дивиденді тіркелген кəдімгі акциялар 

обычные налоги - кəдімгі салықтар
обычные облигации - кəдімгі облигациялар 
обычные функции - кəдімгі атқарым
обычный - кəдімгі, ғұрыптық, əдеттегі, дағдылы
обычный актив - кəдімгі актив
обычный аннуитет - кəдімгі аннуитет 
обычный депозит - кəдімгі депозит
обычный держатель ценной бумаги - бағалы 
қағаздардың кəдімгі иесі

обычный дивиденд - кəдімгі дивиденд
обычный дисконт - кəдімгі дисконт
обычный долг - кəдімгі борыш
обычный доход - кəдімгі табыс 
обычный заем - кəдімгі қарыз
обычный кредитор - кəдімгі несиегер
обычный опцион - кəдімгі опцион
обычный покупатель - кəдімгі сатып алушы
обычный почтовый сбор - дағдылы пошта алымы
обычный процент - кəдімгі пайыз
обычный размер потерь - шығасының кəдімгі мөлшері 
обычный разрыв в ценах - бағадағы кəдімгі алшақтық
обычный сберегательный счет - кəдімгі жинақ ақша 
шоты

обычный совместный счет - кəдімгі біріктірілген шот
обычный срок векселя - вексельдің кəдімгі мерзімі
обычный текущий счет - кəдімгі ағымдағы шот
обычный убыток - кəдімгі залал
обязанности по расчетам - есеп айырысу бойынша 
міндеттер

обязанности повседневные - күнделікті міндеттер
обязанности принципала - принципалдың міндеттері

обязанности служебные - қызмет бабындағы міндеттер
обязанности сторон - тараптардың міндеттері 
обязанности участников - қатысушылардың міндеттері
обязанности члена консорциума - консорциум 
мүшесінің міндеттері

обязанность - міндет, міндеттілік 
обязанность агента - агенттің міндеті
обязанность арбитра - төрешінің міндеті
обязанность аудитора - аудитордың міндеті
обязанность возмещения убытка - залалды өтеу 
міндеті

обязанность депозитария - депозитарийдің міндеті
обязанность держателя реестра ценных бумаг - бағалы 
қағаздар тізілімін ұстаушының міндеті

обязанность должника при банкротстве - 
борышқордың банкроттық кезіндегі міндеті

обязанность заемщика погасить ссуду - қарызгердің 
несиені өтеуге міндеттілігі

обязанность налогового агента - салық агентінің 
міндеті

обязанность налогоплательщика - салық төлеушінің 
міндеті

обязанность номинального держателя ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың атаулы иесінің міндеті

обязанность органов налоговой службы - салық 
қызметі органдарының міндеті

обязанность регистратора реестра ценных бумаг - 
бағалы қағаздар тізілімін тіркеушінің міндеті

обязанность служебная - қызмет бабындағы міндет
обязанность страхователя - сақтандырылушы міндеті, 
сақтанушы міндеті

обязанность страховщика - сақтандырушы міндеті
обязанность уплаты взносов - жарна төлеу міндеті
обязанность уплаты дополнительных взносов - 
қосымша жарна төлеу міндеті

обязанность уплаты дополнительных страховых 
взносов - қосымша сақтандыру жарнасын төлеу 
міндеті

обязанность уплаты платежей - төлем төлеу міндеті
обязанность уплаты страховых взносов - сақтандыру 
жарнасын төлеу міндеті

обязанные по векселю лица - вексель бойынша 
міндетті тұлғалар

обязательная норма резервного покрытия - сақтық 
қор өтемінің міндетті нормасы

обязательная оговорка в договорах страхования - 
сақтандыру шартындағы міндетті ескертпе

обязательная оплата - міндетті төлемақы
обязательная регистрация - міндетті түрде тіркеу
обязательная сертификация - міндетті сертификаттау
обязательное апостилирование - міндетті түрде 
мөртабан басу 

обязательное государственное страхование - міндетті 
мемлекеттік сақтандыру

обязательное личное страхование - жеке басты 
міндетті сақтандыру

обязательное медицинское страхование - міндетті 
медициналық сақтандыру
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обязательное окладное страхование - міндетті 
қызметақылық сақтандыру

обязательное очищение - міндетті түрде тазару 
обязательное погашение - міндетті түрде өтеу
обязательное постановление - міндетті қаулы
обязательное решение арбитра - төрешінің міндетті 
шешімі

обязательное согласование - міндетті келісу, міндетті 
түрде келісу

обязательное социальное страхование - міндетті 
əлеуметтік сақтандыру

обязательное социальное страхование работников 
работодателями - жұмыс берушілердің 
қызметкерлерді міндетті əлеуметтік сақтандыруы

обязательное страхование - міндетті сақтандыру
обязательное страхование гражданско-правовой 
ответственности работодателя - жұмыс берушінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру

обязательность - міндеттілік 
обязательные акты ВПС - ДПО-ның міндетті актілері
обязательные банковские резервы - банктің міндетті 
сақтық қорлары

обязательные доли - міндетті үлес
обязательные пенсионные взносы - міндетті зейнетақы 
жарналары

обязательные платежи в бюджет - бюджетке міндетті 
төлемдер

обязательные расходы - міндетті шығыс, міндетті 
шығын 

обязательные реквизиты - міндетті деректемелер
обязательные реквизиты акции - акцияның міндетті 
деректемелері

обязательные реквизиты векселя - вексельдің міндетті 
деректемелері

обязательные реквизиты облигаций - 
облигациялардың міндетті деректемелері

обязательные реквизиты переводного векселя - 
аударма вексельдің міндетті деректемелері

обязательные реквизиты простого векселя - жай 
вексельдің міндетті деректемелері

обязательные реквизиты сертификата эмиссионной 
ценной бумаги - эмиссиялық бағалы қағаз 
сертификатының міндетті деректемелері

обязательные условия договора - шарттың міндетті 
талаптары

обязательный - міндетті
обязательный аудит - міндетті аудит
обязательный взнос - міндетті жарна 
обязательный депозит - міндетті депозит
обязательный минимальный остаток - міндетті ең 
төмен қалдық 

обязательный пай - міндетті үлеспұл, міндетті 
жарнапұл

обязательный платеж - міндетті төлем
обязательный резерв - міндетті сақтық қор 
обязательный резерв банка - банктің міндетті сақтық 
қоры

обязательный резервный депозит - міндетті сақтық қор 
депозиті

обязательный реквизит документа - құжаттың міндетті 
деректемесі

обязательный срок платежа - міндетті төлем мерзімі
обязательный срок погашения - міндетті өтеу мерзімі 

(опционнан немесе мерзімінен бұрын өтеуден өзгеше 
түрде)

обязательный экземпляр - міндетті дана
обязательства - міндеттемелер 
обязательства банка - банк міндеттемелері
обязательства валютные - валюталық міндеттемелер
обязательства взаимные - өзара міндеттемелер
обязательства договорные - шарт міндеттемелері
обязательства долговые - борыштық міндеттемелер 
обязательства долгосрочные - ұзақ мерзімді 
міндеттемелер

обязательства инвестиционные - инвестициялық 
міндеттемелер

обязательства казначейские - қазынашылық 
міндеттемелер

обязательства конкретные - нақты міндеттемелер
обязательства контрактные - келісімшарт 
міндеттемелері

обязательства корпорационные - корпорациялық 
міндеттемелер

обязательства косвенные - жанама міндеттемелер
обязательства кредитные - кредиттік міндеттемелер
обязательства ликвидные - өтімді міндеттемелер
обязательства международные - халықаралық 
міндеттемелер

обязательства моральные - ахлақтық міндеттемелер
обязательства накопившиеся - қордаланған 
міндеттемелер

обязательства налогоплательщика - салық төлеушінің 
міндеттемелері

обязательства начисленные - есептелген міндеттемелер
обязательства непокрытые - өтелмеген міндеттемелер
обязательства партнеров - серіктестердің 
міндеттемелері

обязательства перед акционерами - акционерлер 
алдындағы міндеттемелер

обязательства перед кредиторами - кредиторлар 
алдындағы міндеттемелер

обязательства перед кредиторами, получившими 
обеспечение от должника - борышкерден 
қамтамасыз ету кепілін алған несиегерлер алдындағы 
міндеттемелер

обязательства по акцептам - акцептілер бойынша 
міндеттемелер

обязательства по банковским кредитам - банк кредиті 
бойынша міндеттемелер

обязательства по биржевым сделкам - биржалық 
мəмілелер бойынша міндеттемелер

обязательства по векселям - вексельдер бойынша 
міндеттемелер

обязательства по выплате роялти - роялти төлеу 
бойынша міндеттемелер
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обязательства по выпущенным банкнотам - 
шығарылған банкноттар бойынша міндеттемелер (банк 
теңгерімінде)

обязательства по гарантии - кепілдік бойынша 
міндеттемелер

обязательства по депозитам - депозиттер бойынша 
міндеттемелер

обязательства по договору - шарт бойынша 
міндеттемелер 

обязательства по долгам - борыштар бойынша 
міндеттемелер 

обязательства по заказам - тапсырыстар бойынша 
міндеттемелер 

обязательства по книгам - кітаптар бойынша 
міндеттемелер

обязательства по межбанковским кредитам - банк 
аралық кредиттер бойынша міндеттемелер 

обязательства по облигационному займу - 
облигациялық қарыз бойынша міндеттемелер

обязательства по расчетам - есеп айырысу бойынша 
міндеттемелер 

обязательства по соглашению - келісім бойынша 
міндеттемелер 

обязательства по универсальным услугам - əмбебап 
қызметтер көрсету жөніндегі міндеттемелер

обязательства срочные - мерзімді міндеттемелер
обязательства сторон - тараптардың міндеттемелері
обязательства текущие - ағымдағы міндеттемелер
обязательства фискальные - қазыналық міндеттемелер
обязательства эмиссионные - эмиссиялық 
міндеттемелер

обязательственное право - міндеттемелік құқық
обязательство - міндеттеме 
обязательство альтернативное - баламалы міндеттеме
обязательство арбитражное - төрелік сот міндеттемесі
обязательство банка - банк міндеттемесі
обязательство банка о неразглашении дел клиентов 

- клиенттердің ісін жарияламау туралы банк 
міндеттемесі

обязательство банка по депозитам - банктің депозиттер 
бойынша міндеттемесі

обязательство бессрочное - мерзімсіз міндеттеме
обязательство брокерское - брокерлік міндеттеме
обязательство вексельное - вексельдік міндеттеме
обязательство вкладчика - салымшы міндеттемесі
обязательство возместить убытки - залалдың орнын 
толтыру міндеттемесі

обязательство возместить ущерб - зиянды өтеу 
міндеттемесі

обязательство встречное - қарсы міндеттеме, 
ыңғайласпа міндеттеме

обязательство выдать ипотечную ссуду - ипотекалық 
несие беру міндеттемесі

обязательство выдать кредит - кредит беру 
міндеттемесі

обязательство выдать ссуду - несие беру міндеттемесі
обязательство выкупное - өтеуін төлеп алу 
міндеттемесі

обязательство гарантийное - кепілдікті міндеттеме
обязательство генеральное - бас міндеттеме
обязательство государства - мемлекеттің міндеттемесі
обязательство государственное - мемлекеттік 
міндеттеме

обязательство денежное - ақшалай міндеттеме
обязательство дилерское - дилерлік міндеттеме
обязательство долговое - борышқорлық міндеттеме 
обязательство долговременное - ұзақ уақыттық 
міндеттеме

обязательство долевое - үлестік міндеттеме
обязательство забалансовое - теңгерімнен тысқары 
міндеттеме

обязательство заемное - қарыз міндеттемесі
обязательство залоговое - кепілзаттық міндеттеме
обязательство ипотечное - ипотекалық міндеттеме
обязательство казначейское - қазынашылық міндеттеме
обязательство компенсационное - өтемақылық 
міндеттеме

обязательство компенсировать убытки - залалды өтеу 
міндеттемесі

обязательство краткосрочное - қысқа мерзімді 
міндеттеме

обязательство кредитора - несиегер міндеттемесі
обязательство налоговое - салық міндеттемесі
обязательство невыполненное - орындалмаған 
міндеттеме

обязательство негативное - жағымсыз міндеттеме
обязательство о выдаче ссуды - несие беру туралы 
міндеттеме

обязательство о покупке - сатып алу туралы міндеттеме
обязательство о репатриации денежных средств - 
ақшалай қаражатты қайтару туралы міндеттеме

обязательство о репатриации капитала - капиталды 
қайтару туралы міндеттеме

обязательство обеспеченное - қамтамасыз етілген 
міндеттеме, кепілді міндеттеме

обязательство платить в рассрочку - мəулеттік төлеу 
міндеттемесі

обязательство по векселю - вексель бойынша 
міндеттеме

обязательство по выплате долга - борышты төлеу 
жөніндегі міндеттеме

обязательство по депозиту - депозит бойынша 
міндеттеме

обязательство по закону - заң бойынша міндеттеме
обязательство по индоссаменту - индоссамент 
бойынша міндеттеме

обязательство по налогам - салық жөніндегі  
міндеттеме

обязательство по облигационному займу - 
облигациялық қарыз бойынша міндеттеме

обязательство по обслуживанию долга - борышқа 
қызмет көрсету жөніндегі міндеттеме

обязательство по переводным векселям - аударма 
вексель бойынша міндеттеме

обязательство по процентным ставкам - пайыздық 
мөлшерлеме бойынша міндеттеме
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обязательство по рефинансированию - қайта 
қаржыландыру жөніндегі міндеттеме

обязательство по срочной сделке - мерзімді мəміле 
бойынша міндеттеме

обязательство по ссудам банка - банк несиесі жөніндегі 
міндеттеме

обязательство по ссуде - несие жөніндегі міндеттеме
обязательство по уплате налога - салық төлеу 
жөніндегі міндеттеме

обязательство под будущие доходы - болашақтағы 
табыс кепілімен алынған міндеттеме

обязательство под честное слово - сөз байласқан 
міндеттеме 

обязательство предлагать цену - баға ұсыну 
міндеттемесі

обязательство предоставить информацию - ақпарат 
беру міндеттемесі 

обязательство предоставить кредит - кредит беру 
міндеттемесі

обязательство предоставить ссуду - несие беру 
міндеттемесі 

обязательство произвести платеж - төлем төлеу 
міндеттемесі

обязательство с изменяющейся процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі өзгермелі міндеттеме

обязательство с плавающей процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы міндеттеме

обязательство с солидарной ответственностью - 
ынтымақты жауапкершілігі бар міндеттеме

обязательство с солидарной ответственностью 
должников - борышкерлердің ынтымақты 
жауапкершілігі бар міндеттеме

обязательство с фиксированной процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі тіркелген міндеттеме

обязательство совместное - бірлескен міндеттеме
обязательство совокупное - жиынтық міндеттеме
обязательство согласованное - келісілген міндеттеме
обязательство ссудное - несиелік міндеттеме
обязательство стороны - тараптың міндеттемесі
обязательство страхования - сақтандыру міндеттемесі
обязательство условное - шартты міндеттеме
обязательство устное - ауызша міндеттеме 
обязательство финансовое - қаржылық міндеттеме
обязательство эмитента - эмитент міндеттемесі
обязывающая подпись - міндеттейтін қойылған қол
обязывающий - міндеттеуші
овердрафт - овердрафт 
овердрафт банковский - банк овердрафты
овердрафт краткосрочный - қысқа мерзімді овердрафт
овердрафт на банковском счете - банк шотындағы 
овердрафт

овердрафт непокрытый - өтелмеген овердрафт
овердрафт ностро - ностро овердрафт
овердрафт разрешенный - рұқсат етілген овердрафт
овердрафтная банковская деятельность - 
овердрафттық банк қызметі

овердрафтный счет - обердрафт шоты
овернайт - овернайт 

оглавление - мазмұны
оглавление книги - кітаптың мазмұны
огласка - жария болу, тарап кету
оглашение - жариялау, əйгілеу
оглашение постановления - қаулыны жариялау
оговаривать ставку комиссионного вознаграждения - 
комиссиялық сыйақының мөлшерлемесін уағдаласу

оговоренное географическое распределение - 
уағдаласылған географиялық бөлу

оговоренный срок акцептования - акцептеудің 
(ризалық берудің) келісілген мерзімі

оговорка - ескертпе; жаңылыссөз
оговорка аккредитивная - аккредитивті ескертпе
оговорка арбитражная - төрелік ескертпесі, 
арбитраждық ескертпе

оговорка безоборотная - айналымсыз деген ескертпе 
оговорка в индоссаменте - индоссаменттегі ескертпе
оговорка валютная - валюталық ескертпе
оговорка гарантийная - кепілдікті ескертпе
оговорка генеральная - бас ескертпе 
оговорка делькредере - делькредере ескертпесі
оговорка доброй воли - ізгі ниетті ескертпе
оговорка дополнительная - қосымша ескертпе
оговорка защитная - қорғаныштық ескертпе, қорғау 
ескертпесі 

оговорка золотая - алтын ескертпесі 
оговорка золотослитковая - алтын-құйма ескертпесі
оговорка индексная - индекстік ескертпе
оговорка инфляционная - инфляциялық ескертпе
оговорка классификационная - сыныптамалық 
ескертпе, жіктелімдік ескертпе

оговорка кредитора по закладной - несиегердің 
кепілхат бойынша ескертпесі

оговорка курсовая - бағамдық ескертпе 
оговорка льготная - жеңілдік ескертпесі 
оговорка многовалютная - көп валюталық ескертпе
оговорка мультивалютная - мультивалюталық  
ескертпе

оговорка налоговая - салық ескертпесі
оговорка о валютном курсе - валюта бағамы туралы 
ескертпе

оговорка о валютном опционе - валюталық опцион 
туралы ескертпе

оговорка о взаимности - өзара қарыз туралы ескертпе
оговорка о выплате аванса - аванс (алғытөлем) төлеу 
туралы ескертпе

оговорка о выплате процентов - пайыз төлеу туралы 
ескертпе

оговорка о вычете - шегеру туралы ескертпе
оговорка о диспаче - диспача туралы ескертпе
оговорка о долгосрочном ипотечном кредите - ұзақ 
мерзімді ипотекалық кредит туралы ескертпе

оговорка о дополнении - толықтыру туралы ескертпе
оговорка о допуске - рұқсаттама туралы ескертпе
оговорка о досрочной оплате - ұзақ мерзімді төлемақы 
туралы ескертпе

оговорка о досрочном выкупе - мерзімінен бұрын 
өтеуін төлеп алу туралы ескертпе
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оговорка о досрочном выкупе облигаций - 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алу 
туралы ескертпе

оговорка о досрочном наступлении срока погашения 
- өтеу мерзімінің мезгілінен бұрын басталғаны туралы 
ескертпе

оговорка о залоге - кепілзат туралы ескертпе
оговорка о колебании цен - баға ауытқуы туралы 
ескертпе

оговорка о конкуренции - бəсеке туралы ескертпе
оговорка о конфиденциальности - құпиялық туралы 
ескертпе

оговорка о куртаже - куртаж туралы ескертпе
оговорка о марже - маржа туралы ескертпе
оговорка о неплатежеспособности - төлем қабілетсіздігі 
туралы ескертпе

оговорка о неразглашении тайны - құпияны 
жарияламау туралы ескертпе

оговорка о падении цен - бағаның құлдырауы туралы 
ескертпе

оговорка о паритете - бара-барлық туралы ескертпе
оговорка о пересмотре цены - бағаны қайта қарау 
туралы ескертпе

оговорка о повышении цены - бағаның көтерілуі 
туралы ескертпе

оговорка о получении части дохода - табыстың бір 
бөлігін алу туралы ескертпе

оговорка о понижении цены - бағаның төмендеуі 
туралы ескертпе

оговорка о последующих приобретениях - кейіннен 
сатып алу туралы ескертпе

оговорка о праве досрочного выкупа облигаций - 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алу 
құқығы туралы ескертпе

оговорка о праве удержания - ұстап қалу құқығы 
туралы ескертпе

оговорка о пролонгации - мерзімін ұзарту туралы 
ескертпе

оговорка о процентной ставке - пайыздық мөлшерлеме 
туралы ескертпе

оговорка о равенстве - теңдік туралы ескертпе
оговорка о скользящей заработной плате - сырғымалы 
жалақы туралы ескертпе

оговорка о скользящих ценах - сырғымалы баға туралы 
ескертпе

оговорка о сохранении права собственности - меншік 
құқығын сақтау туралы ескертпе

оговорка о специальных условиях - арнаулы шарттар 
туралы ескертпе 

оговорка о страховании - сақтандыру туралы ескертпе
оговорка о толковании - түсіндіру туралы ескертпе
оговорка об аннулировании - күшін жою туралы 
ескертпе

оговорка об арбитраже - арбитраж туралы ескертпе; 
төрелік сот туралы ескертпе

оговорка об изменении курса валюты - валюта 
бағамының өзгеруі туралы ескертпе

оговорка об инспекции - инспекциялау туралы ескертпе

оговорка об обязательной силе - міндеттілік күші 
туралы ескертпе

оговорка об опционе - опцион туралы ескертпе
оговорка об освобождении от обременения - 
ауыртпалықтан босату туралы ескертпе

оговорка об освобождении от обязательства - 
міндеттемеден босату туралы ескертпе

оговорка об освобождении от ответственности - 
жауапкершіліктен босату туралы ескертпе

оговорка об отказе от залога активов - активтер 
кепілінен бас тарту туралы ескертпе

оговорка об отказе от ипотечного кредита - 
ипотекалық кредиттен бас тарту туралы ескертпе

оговорка об “открытости” - “ашықтық” туралы 
ескертпе

оговорка об отмене - күшін жою туралы ескертпе
оговорка об отсутствии гарантии - кепілдіктің жоқ 
екені туралы ескертпе

оговорка об отчуждении - иеліктен айыру туралы 
ескертпе

оговорка об увеличении выплат - төлемді көбейту 
туралы ескертпе

оговорка об ускорении - жеделдету туралы ескертпе
оговорка об условиях повышения цен - бағаны өсіру 
шарттары туралы ескертпе, бағаны көтеру шарттары 
туралы ескертпе

оговорка об условиях снижения цен - бағаны 
төмендету шарттары туралы ескертпе, бағаны түсіру 
шарттары туралы ескертпе

оговорка об ущербе - зиян туралы ескертпе
оговорка общая - жалпы ескертпе
оговорка обычная - əдеттегі ескертпе
оговорка относительно досрочного погашения ссуды - 
несиені мерзімінен бұрын өтеуге қатысты ескертпе

оговорка патентная - патент ескертпесі
оговорка письменная - жазбаша ескертпе
оговорка по закладной - кепілхат бойынша ескертпе
оговорка разрешающая - рұқсат беретін ескертпе 
оговорка стабилизационная - тұрақтандыру ескертпесі
оговорка стабильности - тұрақтылық ескертпесі
оговорка судебная - сот ескертпесі
оговорка тендерная - тендер ескертпесі
оговорка штрафная - айыппұл ескертпесі
огосударствление - мемлекет меншігіне алу
огосударствление банков - банктерді мемлекет 
меншігіне алу

огосударствление экономики - экономиканы мемлекет 
меншігіне алу 

ограбление банка - банкті тонау
ограждать от потерь - шығасыдан қорғау (қорғану)
ограждать себя от убытков - өзін залалдан қорғау, 
залалдан қорғану

ограждение от потерь - шығасыдан қорғану
ограничение - шектеу, шек қою
ограничение ассигнований - қаражаттандыруды шектеу 
ограничение бюджетное - бюджеттік шектеу
ограничение бюджетных расходов - бюджет шығысын 
шектеу
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ограничение в правах - құқықтардағы шектеу
ограничение гарантии - кепілдікті шектеу
ограничение глобальное - ғаламдық шектеу 
ограничение дарения - сыйға тартуды шектеу
ограничение доступа к документам - құжаттарды 
пайдалануға шек қою

ограничение займа - қарызды шектеу
ограничение инфляции - инфляцияны шектеу
ограничение капиталовложений - күрделі қаржы 
жұмсалымын шектеу

ограничение квоты - үлестемені шектеу
ограничение кредита - кредитті шектеу
ограничение кредитно-денежное - кредит-ақша  
шектеуі

ограничение кредитования - несиелендіруді шектеу
ограничение на выплату дивидендов - дивидендтерді 
төлеуге қойылатын шектеу

ограничение на выпуск облигаций - облигациялар 
шығарылымына шек қою

ограничение на кредитные операции - кредит 
операцияларына шек қою

ограничение на ссуду - несиеге шек қою
ограничение на участие в собственности - меншікке 
қатысуға шек қою

ограничение ответственности - жауапкершілікті 
шектеу

ограничение ответственности по контракту - 
келісімшарт бойынша жауапкершілікті шектеу

ограничение полномочий - өкілеттіктерді шектеу
ограничение права - құқықты шектеу
ограничение права перепродажи - қайта сату құқығын 
шектеу

ограничение права предъявлять иск - талап қою 
(қуыну) құқығын шектеу 

ограничение правительственное - үкіметтік шектеу
ограничение прибыли - пайданы шектеу
ограничение привилегий - артықшылықтарды шектеу
ограничение размера дивидендов - дивидендтердің 
мөлшерін шектеу

ограничение рассылки - таратып жөнелтуді шектеу
ограничение расходов - шығысты шектеу 
ограничение ресурсов - ресурстарды шектеу
ограничение роста инвестиций - инвестициялардың 
өсуін шектеу

ограничение роста кредитования - несиелендірудің 
өсуін шектеу

ограничение спросовые - сұранысты шектеу
ограничение срока - мерзімді шектеу
ограничение ссуды - несиені шектеу
ограничение суммы дивиденда - дивиденд сомасын 
шектеу

ограничение финансовое - қаржылық шектеу
ограничение цен - бағаны шектеу 
ограничение членства - мүшелікті шектеу
ограничения бюджетные - бюджеттік шектеулер
ограничения в документе - құжаттағы шектеулер
ограничения валютные - валюталық шектеу, валютаны 
шектеу

ограничения исковой давности - қуыным мерзімінің 
шектеулері 

ограничения кредитные - несиелік шектеулер, несиені 
шектеу

ограничения на максимизацию прибыли - пайданы 
барынша көбейтуге шек қою

ограничения на обмен валюты - валютаны 
айырбастауға шек қою

ограничения на отчуждение имущества - мүлікті 
иеліктен шығаруға шектеулер

ограничения тарифные - тарифтік шектеу
ограничения цен и заработной платы - баға мен 
жалақыны шектеу

ограничения центрального банка - орталық банктің 
шектеулері

ограниченная гарантия - шектеулі кепілдік
ограниченная конвертируемость - шектеулі 
айырбасталымдылық

ограниченная налоговая повинность - шектеулі салық 
міндеткерлігі

ограниченная обращаемость акций - акциялардың 
шектеулі айналымдылығы

ограниченная ответственность - шектеулі 
жауапкершілік

ограниченная ответственность акционера - 
акционердің шектеулі жауапкершілігі 

ограниченная ответственность в страховании - 
сақтандырудағы шектеулі жауапкершілік

ограниченная цена - шектеулі баға
ограниченно конвертируемые валюты - шектеулі 
айырбасталатын валюталар

ограниченное акционирование - шектеулі акционерлеу
ограниченное законное платежное средство - шектеулі 
заңды төлем құралдары

ограниченное партнерство - шектеулі əріптестік 
(серіктестік)

ограниченное поручение - шектеулі тапсырма
ограниченное поручение брокеру - делдалға шектеулі 
тапсырма 

ограниченное право распределения - шектеулі бөлу 
құқығы

ограниченное размещение ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды шектеулі орналастыру

ограниченность рынка - нарықтың шектеулілігі
ограниченные активы - шектеулі активтер
ограниченные акции - шектеулі акциялар
ограниченные средства - шектеулі қаражат
ограниченные торги - шектеулі сауда-саттық
ограниченный - шектеулі 
ограниченный выборочный контроль - шектеулі 
іріктеме бақылау

ограниченный индоссамент - шектеулі индоссамент
ограниченный кредит - шектеулі кредит
ограниченный риск - шектелген тəуекел (қатер)
ограниченный рынок - шектелген нарық
ограниченный сроком интерес - мерзімі шектеулі 
мүдде

ограниченный счет - шектеулі шот
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ограниченный условиями - шарттармен шектелген
ограниченный чек - шектеулі чек
ограничивать - шектеу
ограничивать гарантию - кепілдікті шектеу
ограничивать инфляцию - инфляцияны шектеу
ограничивать ответственность - жауапкершілікті 
шектеу

ограничивать риск - тəуекелді (қатерді) шектеу
ограничивать рынок - нарықты шектеу
ограничивать цену - бағаны шектеу
ограничительная дата - шектеу қойылған күн
ограничительные инструменты денежно-кредитной 
политики - ақша-несие саясатының шектеуші 
құралдары

ограничительные меры в акционировании - 
акциялаудағы шектеу шаралары

ограничительные меры в андеррайтинге - 
андеррайтингідегі шектеу шаралары

ограничительный индоссамент - шектемелі 
индоссамент 

ограничительный срок секретного хранения 
архивных документов - мұрағаттық құжаттарды 
құпия сақтаудын шек қойылған мерзімі 

одалживание - қарыз беру
одалживать - қарыз беру
одд-лот - одд-лот, ұсақ лот, майда лот, толымсыз  
топтама 

один голос - бір дауыс
один кассир - бір кассир
один человек - бір адам
одинаково - бірдей
одиночный опцион - жалғыз опцион
“одна акция - один голос” - “бір акция - бір дауыс” 
одновременно - бір мезгілде
одновременно подготовить - бір мезгілде дайындау
одновременное изъятие вкладов - салымдарды 
біржолғы алу

одновременный - бір уақытта, бір мезгілде
одновременный учет резервов - сақтық қорлардың бір 
жолғы есебі

одногородные расчеты - бір қаладағы есеп айырысу
однодневная ссуда - бір күндік несие
однодневное распоряжение брокеру - делдалға 
берілетін бір күндік өкім

однодневное соглашение о выкупе - өтеуін төлеп алу 
туралы бір күндік келісім

однодневные сертификаты - бір күндік сертификаттар
однодневный - бір күндік 
однодневный кредит - бір күндік кредит
однодневный опцион - бір күндік опцион
однодневный трейдер - бір күндік трейдер 
однозначная позиция - бір мəнді айқындама
однозначно - бір мəнді
однократность - бір дүркіндік, бір еселік
однократность налогообложения - салық салудың бір 
дүркіндігі

одномесячный кредит - бір айлық кредит
однообразие - біркелкілік 

однообразие труда - еңбектің біркелкілігі
одноразовая упаковка - бір жолғы буып-түю, бір рет 
буып-түю 

однородность - бір тектілік
однородность рынка - нарықтың бір тектілігі
однородный - бір текті
одностороннее соглашение - бір жақты келісім, бір 
тарапты келісім

односторонние валютные оговорки - бір жақты 
валюталық ескертпе

односторонние количественные ограничения - 
біржақты мөлшерлік шектеулер

односторонний - бір жақты 
односторонний договор - бір жақты шарт 
односторонний рынок - бір жақты нарық
односторонняя льгота - бір жақты жеңілдік
односторонняя сделка - бір жақты мəміле
одобрение - мақұлдау, құптау
одобрение безусловное - сөзсіз мақұлдау
одобрение бюджета - бюджетті мақұлдау
одобрение взаимное - өзара мақұлдау
одобрение всеобщее - жалпыға бірдей мақұлдау
одобрение органа банковского надзора - банктік 
қадағалау органының мақұлдауы

одобрение отчета - есептемені мақұлдау
одобрение парламента - парламенттің мақұлдауы
одобрение плана - жоспарды мақұлдау
одобрение полное - толық мақұлдау
одобрение предварительное - алдын ала мақұлдау
одобрение предложения - ұсынысты мақұлдау
одобрение проекта - жобаны мақұлдау
одобрение резолюции - қарарды мақұлдау
одобренный счет - мақұлданған шот
одолжение - қарызға беру; жақсылық жасау
одонтометр - одонтометр
ожесточенная конкуренция - қатайтылған бəсеке
оживление - жандану, жандандыру 
оживление инвестиционной деятельности - 
инвестициялық қызметті жандандыру

оживление конъюнктуры - жағдаятты жандандыру
оживление на валютном рынке - валюта нарығындағы 
жандану

оживление на рынке - нарықтағы жандану
оживление спроса - сұраныстың жандануы
оживление торговли - сауданың жандануы
оживление экономики - экономиканы жандандыру, 
экономиканың жандануы 

оживленный - жанданған
оживленный рынок - жанданған нарық
ожидаемая инфляция - болжалды инфляция
ожидаемая норма чистой прибыли - таза пайданың 
болжалды мөлшері

ожидаемая платежеспособность - болжалды төлем 
қабілеттілігі

ожидаемая прибыль - болжалды пайда
ожидаемая продолжительность обращения ценной 
бумаги - бағалы қағаз айналысының болжалды 
ұзақтығы
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ожидаемая сумма выручки - түсім ақшаның болжалды 
сомасы

ожидаемая цена - болжалды баға
ожидаемая ценность денег - ақшаның болжалды 
құндылығы

ожидаемые конечные результаты - болжалды түпкі 
нəтижелер 

ожидаемые платежи - болжалды төлемдер
ожидаемые поступления - болжалды түсімдер
ожидаемые убытки - болжалды залал
ожидаемый доход - болжалды табыс, болжалды кіріс
ожидаемый остаток - күтілген (болжалды) қалдық
ожидаемый процент - күтілген (болжалды) пайыз
ожидаемый процентный своп - болжалды пайыздық 
своп

ожидаемый уровень инфляции - болжалды инфляция 
деңгейі

ожидаемый уровень цен - бағаның болжалды деңгейі
ожидаемый чистый доход - болжалды таза табыс
ожидание изменения цен - бағаның өзгеруін болжау
ожидание решения - шешімін болжау
ожидания инфляционные - инфляциялық болжал
ожидания потребительские - тұтынушылық болжал
ожидания потребителя - тұтынушының болжалы
ожидания рациональные - оңтайлы болжал
ожидания резкого падения цен - бағаның күрт 
төмендеуін болжау

ожидания роста инфляции - инфляцияның өсуін күту
ожидания рыночные - нарықтық болжал
ожидания ценовые - бағаны болжау
озабоченность - алаңдаушылық
озаглавить - тақырыптау, тақырыбын жазу
озвучивание - дыбыстандыру
оздоровительные мероприятия - сауықтыру іс-
шаралары

оздоровительные меры - сауықтыру шаралары
оздоровительный - сауықтырмалы 
оздоровление - сауықтыру, сауығу 
оздоровление валюты - валютаны сауықтыру
оздоровление денежного обращения - ақша айналысын 
сауықтыру

оздоровление денежной массы - ақша жиынын 
сауықтыру

оздоровление рынка - нарықты сауықтыру
оздоровление финансов - қаржыны сауықтыру
оздоровление финансового состояния - қаржы 
жағдайын сауықтыру

оздоровление экономики - экономиканы сауықтыру
оздоровление экономических отношений - 
экономикалық қатынастарды сауықтыру

оздоровление экономической обстановки - 
экономикалық ахуалды сауықтыру

озлобление - ызалану
ознакомление - таныстыру, танысу
ознакомление с документацией - құжаттамамен танысу
ознакомление с документом - құжатпен танысу
ознакомление со списком - тізіммен танысу
ознаменование - атап өту, құрметпен өткізу

озоглавить - тақырыптау, тақырыбын жазу
оказание - көрсету, қызмет көрсету
оказание аудиторских услуг - аудиторлық қызмет 
көрсету

оказание воздействия - ықпал ету, əсер ету 
оказание давления на рынок - нарыққа қысым жасау
оказание поддержки - қолдау көрсету
оказание покровительства - қамқорлық көрсету
оказание помощи - көмек көрсету
оказание помощи в форме кредита - кредит нысанында 
көмек көрсету

оказание финансовой помощи - қаржылай көмек 
көрсету

оказание экономической помощи иностранным 
государствам - шет мемлекеттерге экономикалық 
көмек көрсету

оказываемые услуги - көрсетілетін қызметтер
оказывать влияние на биржевые курсы - биржалық 
бағамға ықпал ету

оказывать влияние на курс иностранной валюты - 
шетел валютасының бағамына ықпал ету

оказывать влияние на рынок - нарыққа ықпал ету
оказывать давление на курс с целью его понижения - 
бағамды төмендету мақсатымен оған қысым жасау

оказывать услуги - қызметтер көрсету
оказывать финансовую поддержку - қаржы қолдауын 
көрсету

оказывать финансовую помощь - қаржы көмегін 
көрсету

оккупационные деньги - басқыншылық ақша
оклад - айлықақы, айлық жалақы, қызметақы
оклад годовой - жылдық айлықақы
оклад должностной - лауазымдық қызметақы
оклад месячный - айлық қызметақы
оклад наивысший - ең жоғары айлықақы
оклад налога - салық төлемі, салықпұл
оклад персональный - дербес айлықақы 
оклад по должности - лауазым бойынша қызметақы
оклад твердый - тұрақты айлықақы
оклад тринадцатый - он үшінші айлықақы
окладная система - қызметақы жүйесі, айлық жүйесі
окладной лист - салық төлемінің хабарламасы, 
салықпұл хабарламасы

окладные налоги - қызметақылық салықтар
окладные сборы - қызметақылық алымдар
окно - терезе, саңылау, тыныстама 
окно для приема посылок - жөнелтім қабылдайтын 
терезе

окно исламское - ислам терезесі
окно кадровое - кадрлік терезе
окно льготных кредитов - жеңілдікті несие 
тыныстамасы, жеңілдікті несие демалысы 

окно операциониста - операционист терезесі, 
операцияшы терезесі 

окно учетное - есеп терезесі
около - жуық, жуықтама 
оконечные расходы - түпкілікті шығыс, ақырғы шығыс
окончание - аяқталу, аяқтау, бітіру, тəмамдау, соңы
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окончание срока гарантии - кепілдік мерзімінің 
аяқталуы

окончательная котировка - түпкілікті баға белгіленімі
окончательная покупка - түпкілікті сатып алу
окончательная цена - түпкілікті баға
окончательно - біржола, түбегейлі, түпкілікті
окончательно оформить соглашение - келісімді 
түпкілікті ресімдеу 

окончательно рассчитаться по сделке - мəміле 
бойынша түпкілікті есеп айырысу

окончательное обязательство - ақырғы міндеттеме
окончательное оформление - ақырғы ресімдеме
окончательное погашение долга - борышты біржола 
өтеу

окончательный - біржола, түпкілікті
окончательный бенефициарий - ақырғы бенефициарий
окончательный заемщик - түпкілікті қарызгер
окончательный итог - қорытынды жиынтық
окончательный проект - соңғы жоба
окончательный проспект выпуска ценных бумаг 

- бағалы қағаздар шығарылымының түпкілікті 
аңдатпасы

окончательный протокол приемки проекта - жобаны 
қабылдау жөніндегі ақырғы хаттама

окончательный расчет - ақырғы есеп айырысу
окончательный сертификат акции - акцияның 
түпкілікті сертификаты

окончательный срок платежа - төлемнің ақырғы 
мерзімі

округ - округ
округление - дөңгелектеу
округление суммы - соманы дөңгелектеу
округление цен - бағаны дөңгелектеу
округленная сумма - дөңгелектелген сома
округленная цена - дөңгелектелген баға
округлить сумму - соманы дөңгелектеу
округлять - дөңгелектеу, жинақтау
округлять в большую сторону - көп жаққа дөңгелектеу
округлять в меньшую сторону - аз жаққа дөңгелектеу
окружной - округтік
окупаемость - өтелімділік, өтелімпаздық 
окупаемость валюты - валюта өтелімділігі
окупаемость затрат - шығынның өтелімділігі
окупаемость капитальных вложений - күрделі қаржы 
жұмсалымының өтелімділігі

олигархия - олигархия 
олигархия банковская - банк олигархиясы
олигархия монополистическая - монополистік 
олигархия 

олигархия финансовая - қаржы олигархиясы
олигополия - олигополия, өктемдік 
олигопсония - олигопсония 
олимпийские монеты - олимпиадалық мəнеттер
олконто - олконто, əмбебап шот
омбудсман - омбудсман 
омбудсман банка (банковский) - банк омбудсманы
омбудсмен - омбудсмен 
омертвленный капитал - жансызданған капитал

онколь - онкол 
онкольная сделка - онколдық мəміле, талап етілмелі 
мəміле

онкольная ссуда - онколдық несие, талап етілмелі несие
онкольная ставка - онколдық мөлшерлеме
онкольные и краткосрочные ссуды - онколдық жəне 
қысқа мерзімді несие 

онкольные средства - онколдық қаражат, талап етілмелі 
қаражат

онкольный кредит - онколдық кредит, талап етілмелі 
кредит 

онкольный счет - онколдық шот, талап етілмелі шот 
онлайн - онлайн 
онлайн-банкинг - онлайн-банкинг 
ономастика - ономастика
онсы - онсы 
он-хост - он-хост 
опасный груз - қауіпті жүк
опека - қамқорлық (бағып-қағуды, өсіруді міндетіне алу)
опека “обходная” - “орағытпа” қамқорлық 
опекун - қамқор, қамқоршы 
опекун взаимного фонда - өзара қарыз қорының 
қамқоршысы

опекун назначенный - тағайындалған қамқоршы 
опекун по завещанию - өсиет бойынша қамқоршы
опекун по характеру деятельности - қызметінің сипаты 
бойынша қамқоршы

опекун, назначенный в связи с недееспособностью 
- əрекет етуге қабілетсіздікке байланысты 
тағайындалған қамқоршы

опекун-представитель в судебном деле - сот ісіндегі 
қамқоршы-өкіл

опекунские капиталовложения - қамқоршылық күрделі 
жұмсалым 

опекунский документ - қамқоршы құжаты
опекунский счет - қамқоршылық шот 
опекунство - қамқоршылық 
опенинг - опенинг 
оперативная (действующая) документная 
информация - оралымды (қолданыстағы) құжаттық 
ақпарат

оперативная биржевая информация - жедел биржалық 
ақпарат

оперативная временная отчетность - оперативтік 
уақытша есеп-қисап

оперативная ликвидность - жедел өтімділік
оперативная обработка данных - деректерді жедел 
өңдеу 

оперативная оговорка - оперативтік ескертпе
оперативная отчетность - оперативтік есеп-қисап, 
жедел есеп-қисап, алыс-беріс есеп-қисабы 

оперативная память - оперативтік зерде
оперативная работа - жедел жұмыс
оперативная ревизия - оперативтік тексеріс, жедел 
тексеріс

оперативная ревизия в менеджменте - менеджменттегі 
шұғыл тексеріс

оперативная связь - жедел байланыс
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оперативно - жедел түрде, жедел
оперативно-бухгалтерский метод учета товарно-
материальных ценностей - тауар-материалдық 
құндылықтар есебінің оперативтік-бухгалтерлік əдісі

оперативное планирование - оперативтік жоспарлау, 
жедел жоспарлау

оперативное покрытие - оперативтік өтем, оралымды 
өтем, жедел өтеу

оперативное реагирование - жедел сезіну
оперативное сальдо - операциялық сальдо
оперативное совещание - жедел кеңес, оралымды кеңес 
оперативное управление - жедел басқару, оралымды 
басқару

оперативно-спасательные отряды - жедел-құтқару 
жасақтары

оперативность - оралымдылық, ілкімділік, шапшаңдық 
(жылдамдық, тез орындаушылық)

оперативные данные - жедел мəліметтер
оперативные доходы - жедел кіріс 
оперативный банковский учет - оралымды банк есебі
оперативный государственный финансовый 
контроль - оралымды мемлекеттік қаржы бақылауы

оперативный доход - оперативтік табыс
оперативный индекс потребительских цен - тұтыну 
бағасының оперативтік индексі

оперативный контроль за исполнением 
республиканского бюджета - республикалық 
бюджеттің атқарылуын оралымды бақылау

оперативный отдел - оперативті бөлім
оперативный план - оперативтік жоспар, күнделікті 
жоспар

оперативный поиск документа - құжатты жедел іздеу
оперативный пункт управления - жедел басқару орны 
оперативный резерв банков - банктердің оралымды 
сақтық қоры

оперативный учет - оралымды есеп
оперативный учет в банках - банктердегі оралымды 
есеп

оперативный финансовый план - оралымды қаржы 
жоспары

оператор - оператор
оператор квалифицированный - білікті оператор 
оператор на бирже - биржадағы оператор
оператор почты - пошта операторы
оператор счета депо - депо шот операторы
операторы связи - байланыс операторлары 
операции - операциялар, амал, алыс-беріс 
операции агентские - агент операциялары
операции административные - əкімшілік 
операциялары

операции активные - активтік операциялар 
операции акцептно-гарантийные - акцептілік-кепілдік 
операциялары 

операции арбитражные - арбитраждық операциялар
операции банка (банковские) - банк операциялары
операции бартерные - баспа-бас айырбас операциялары
операции безрисковые - тəуекелсіз (қатерсіз) 
операциялар 

операции бесплатные - тегін операциялар 
операции биржевые - биржалық операциялар
операции бондовые - бонд операциялары
операции брокеров с брокерами - брокерлердің 
брокерлермен жасайтын операциялары

операции брокерские - брокерлік операциялар, 
делдалдық операциялар

операции бухгалтерские - бухгалтерлік операциялар
операции в иностранной валюте - шетел валютасымен 
жүргізілетін операциялар

операции валютные - валюталық операциялар
операции венчурные - венчурлік операциялар, 
тəуекелшіл операциялар

операции внебюджетные - бюджеттен тыс операциялар
операции высокодоходные - табысы мол операциялар
операции высоколиквидные - өтімділігі жоғары 
операциялар

операции денежные - ақша операциялары
операции депозитарные - депозитарлық операциялар
операции депозитные - депозиттік операциялар
операции дилерские - дилерлік операциялар
операции дилинговые - дилингілік операциялар
операции для выравнивания конъюнктуры рынка 

- нарық жағдаятын теңестіру үшін жасалатын 
операциялар

операции забалансовые - теңгерімнен тысқары 
операциялар

операции залоговые - кепілді операциялар
операции инвентарные - түгендемелік операциялар, 
түгендеу операциялары

операции инжиниринговые - инжинирингілік 
операциялар

операции инкассовые - инкассолық операциялар
операции информационные - ақпараттық операциялар
операции ипотечные - ипотекалық операциялар
операции кастодиальные - кастодилік операциялар
операции клиринговые - клирингілік операциялар
операции комиссионно-посреднические - 
комиссиялық-делдалдық операциялар 

операции комиссионные - комиссиялық операциялар
операции компенсирующие - орнын толтырушы 
операциялар

операции кредитно-арендные - кредиттік-жалгерлік 
операциялар

операции кредитно-расчетные - кредиттік-есеп 
айырысу операциялары

операции крупных банков между собой - ірі 
банктердің өзара операциялары

операции маркетинговые - маркетинг операциялары
операции международные - халықаралық операциялар
операции на бирже - биржадағы операциялар
операции на денежном рынке - ақша нарығындағы 
операциялар

операции на день - бір күндік операциялар
операции на открытом рынке - ашық нарықтағы 
операциялар 

операции на черном рынке - қара базардағы 
операциялар
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операции наличные - қолма-қол ақша операциялары
операции Национального Банка Казахстана - 
Қазақстан Ұлттық Банктің операциялары

операции пассивные - пассивтік операциялар 
операции переводные - аударым операциялары, аудару 
операциялары

операции перестраховочные - қайта сақтандыру 
операциялары

операции переучетные - қайта есептеу операциялары
операции по депорту - депорт бойынша операциялар
операции по дисконтированию - дисконттау жөніндегі 
операциялар

операции по дисконту - дисконт бойынша    
операциялар

операции по долгосрочному кредитованию - ұзақ 
мерзімді несие беру жөніндегі операциялар

операции по заимствованию - өзара қарыз жөніндегі 
операциялар

операции по инкассации - инкассация операциялары, 
инкассолау операциялары

операции по ипотечному кредиту - ипотекалық кредит 
жөніндегі операциялар

операции по консолидированию долга - борышты 
шоғырландыру жөніндегі операциялар

операции по кредитованию - несиелендіру жөніндегі 
операциялар

операции по переводу денег - ақша аудару жөніндегі 
операциялар

операции по перепродаже - алып-сату операциялары
операции по страхованию и перестрахованию - 
сақтандыру жəне қайта сақтандыру операциялары

операции по финансированию - қаржыландыру 
жөніндегі операциялар

операции портфельные - қоржындық операциялар
операции предварительные - алдын ала жасалатын 
операциялар

операции регистратора ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды тіркеушінің операциялары

операции рефинансирования - қайта қаржыландыру 
операциялары

операции рискованные - тəуекелді операциялар
операции ростовщические - өсімқорлық операциялар
операции с активами - активтермен жасалатын 
операциялар 

операции с акциями - акциялармен жасалатын 
операциялар

операции с валютными ценностями - валюталық 
құндылықтармен жасалатын операциялар

операции с валютой - валютамен жасалатын 
операциялар

операции с валютой и драгоценными металлами 
национального банка - ұлттық банктің валютамен 
жəне асыл металдармен жасайтын операциялары

операции с векселями - вексельдермен жасалатын 
операциялар

операции с государственными обязательствами 
- мемлекеттік міндеттемелермен жасалатын 
операциялар

операции с дериватами - дериваттармен (туынды 
бағалы қағаздармен) жасалатын операциялар 

операции с долговыми обязательствами - борышкерлік 
міндеттемелермен жасалатын операциялар

операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями - асыл металдармен жəне 
асыл тастармен жасалатын операциялар

операции с иностранной валютой - шетел 
валютасымен жасалатын операциялар

операции с ипотечным кредитом - ипотекалық 
кредитпен жасалатын операциялар

операции с кредитными карточками - кредиттік 
карточкалармен жасалатын операциялар

операции с маржей - маржамен жасалатын операциялар
операции с небольшими партиями ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың шағын топтамасымен жасалатын 
операциялар

операции с недвижимостью - жылжымайтын мүлікпен 
жасалатын операциялар

операции с немедленной оплатой - дереу ақысы 
төленетін операциялар

операции с облигациями - облигациялармен жасалатын 
операциялар

операции с опционами - опциондармен жасалатын 
операциялар

операции с пассивами - пассивтермен жасалатын 
операциялар 

операции с производными инструментами на рынке 
ценных бумаг - бағалы қағаздар нарығындағы туынды 
құралдармен жасалатын операциялар

операции с финансовыми требованиями - қаржы 
талаптарымен жасалатын операциялар

операции с фондовыми ценностями - қор 
құндылықтарымен жасалатын операциялар

операции с ценными бумагами по лицевым счетам 
- бағалы қағаздармен дербес шоттар бойынша 
жасалатын операциялар

операции с чеками - чектермен жасалатын операциялар
операции сберегательных банков - жинақ банктерінің 
операциялары

операции сбытовые - өткізім операциялары
операции своп - своп операциялары 
операции своп на рынке ценных бумаг - бағалы 
қағаздар нарығындағы своп операциялары

операции, связанные с банками - банктермен 
байланысты операциялар

операции, связанные с банковской деятельностью - 
банк қызметімен байланысты операциялар

операции спекулятивные - алып-сатарлық операциялар
операции срочные - мерзімдік операциялар
операции ссудные - несие операциялары
операции страховые - сақтандыру операциялары
операции таможенные - кеден операциялары
операции текущего платежного баланса - ағымдағы 
төлем теңгерімі операциялары

операции текущие - ағымдағы операциялар
операции типа “инжиниринг” - “инжиниринг” 
тұрпатындағы операциялар
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операции трансфертные - трансферт операциялары
операции трастовые - сенімгерлік қор операциялары
операции учетные - есеп операциялары
операции факторные - факторлық операциялар
операции фидуциарные - фидуциарлық операциялар 
операции форвардные - форвардтық операциялар 
операции форфейтные - форфейттік операциялар
операции фьючерсные - фьючерстік операциялар 
операции через агента - агент арқылы жүзеге 
асырылатын операциялар

операции через брокера - делдал арқылы жүзеге 
асырылатын операциялар

операции эмиссионные - эмиссиялық операциялар
операционист - операционист, операция жүргізуші 
операционист в банке - банктегі операционист
операционная деятельность - операциялық іс-қимыл, 
операциялық əрекет

операционная деятельность банка - банктің 
операциялық қызметі

операционная задача - операциялық есеп, операциялық 
міндет 

операционная карточка - операциялық карточка
операционная касса - операциялық касса
операционная касса банка - банктің операциялық 
кассасы

операционная прибыль - операциялық пайда
операционная система ЭВМ - электронды-есептеу 
машинасының операциялық жүйесі

операционная совместимость - операциялық 
сыйысымдылық, операцияларды қоса атқарушылық 

операционная совместимость кредитных 
карточек - несие карточкаларының операциялық 
сыйысымдылығы 

операционная техника - операциялық техника 
операционная техника в банках - банктердегі 
операциялық техника

операционная эффективность банковского дела - банк 
ісінің операциялық тиімділігі

операционное место - операциялық орын
операционное окно - операциялық терезе
операционное руководство - операциялық басшылық 
операционное столпотворение - операциялық абыр-
сабыр (қарбаластық) 

операционно-кассовая машина - операциялық-
кассалық машина

операционные активы - операциялық активтер
операционные доходы банка - банктің операциялық 
табысы

операционные доходы и расходы банков - банктердің 
операциялық кірісі мен шығысы

операционные издержки - операциялық шығын
операционные показатели - операциялық   
көрсеткіштер

операционные расходы - операциялық шығыс
операционный анализ - операциялық талдау
операционный бюджет - операциялық бюджет
операционный валютный риск - операциялық 
валюталық тəуекел (қатер)

операционный денежный поток - операциялық ақша 
ағыны

операционный день - операциялық күн
операционный день банка - банктің операциялық күні
операционный день на бирже - биржадағы 
операциялық күн

операционный департамент - операциялық 
департамент

операционный дневник - операциялық күнделік
операционный доход - операциялық табыс
операционный журнал - операциялық журнал
операционный журнал депозитария - депозитарийдің 
операциялық журналы

операционный зал - операциялық құжыра
операционный зал биржи - биржаның операциялық 
құжырасы

операционный капитал - операциялық капитал
операционный коэффициент - операциялық 
коэффициент

операционный крах - операциялық күйреу 
операционный кризис - операциялық дағдарыс 
операционный левераж / левередж / леверидж - 
операциялық левераж / левередж / леверидж

операционный лизинг - операциялық лизинг
операционный лимит банка - банктің операциялық 
шектелімі 

операционный маклер - операциялық маклер
операционный менеджер - операциялық менеджер
операционный остаток средств на чековом счете - чек 
шотындағы қаражаттың операциялық қалдығы

операционный отдел - операциялық бөлім 
операционный подход в управлении - басқарудағы 
операциялық тəсілдеме

операционный работник - операциялық қызметкер
операционный резерв банков - банктің операциялық 
сақтық қоры

операционный риск - операциялық тəуекел (қатер)
операционный руководитель - операциялық басшы 

(жетекші)
операционный рычаг - операциялық тұтқа 
операционный сдвиг - операциялық ілгерілеу
операционный спрос на деньги - ақшаға операциялық 
сұраныс

операционный убыток - операциялық залал
операционный участок - операциялық телім 
операционный файл - операциялық файл
операция - операция, алыс-беріс, амал
операция аутрайт - аутрайт операция 
операция в системе жиросчетов - жирошоттар 
жүйесіндегі операция

операция валютная - валюталық операция 
операция вексельная - вексельдік операция
операция депозитная - депозиттік операция
операция дневная - күндік операция 
операция доверительная - сенімгерлік операциясы
операция забалансовая - теңгерімнен тысқары 
операция

операция законная - заңды операция
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операция залоговая - кепілзат операциясы
операция кассовая - кассалық операция
операция кастоди - кастоди операциясы
операция компенсационная - өтемақылық операция
операция конверсионная - конверсиялық операция, 
айырбасталымдық операция

операция консигнационная - консигнациялық операция
операция “котельная” - “қазандық” операциясы 
операция краткосрочная - қысқа мерзімді операция
операция кредитная - кредиттік операция
операция максимизации - барынша көбейту 
операциясы

операция минимизации - барынша азайту операциясы
операция обратной покупки - кері сатып алу 
операциясы

операция перевода денег - ақша аудару операциясы
операция по текущему счету - ағымдағы шот бойынша 
операция

операция по финансированию - қаржыландыру 
операциясы

операция покрытия - өтеу операциясы
операция посредническая - делдалдық операция
операция прибыльная - пайда келтіретін операция
операция расчетная - есеп айырысу операциясы
операция расчетно-кассовая - кассалық-есеп айырысу 
операциясы

операция с активами - активтермен жасалатын 
операция 

операция с документарным аккредитивом - 
құжаттамалық аккредитивпен жасалатын операция

операция с немедленной оплатой - дереу ақысы 
төленетін операция 

операция с рисковым капиталом - тəуекел 
капиталымен жасалатын операция

операция с фьючерсами - фьючерстермен жасалатын 
операциялар

операция с ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
жасалатын операция

операция своп - своп операциясы 
операция, совершаемая в операционном окне - 
операциялық терезеде жасалатын операция

операция страховая - сақтандыру операциясы
операция счетная - шот операциясы
операция технологическая - технологиялық операция
операция торговая - сауда операциясы
операция управления - басқару операциясы
операция успешно завершена - операция сəтті 
аяқталды 

операция учета прихода и расхода - кіріс пен шығыс 
есебі операциясы

операция учетная - есепке алу операциясы
операция факторинговая - факторингілік операция
операция фидуциарная - фидуциарлық операция 
операция финансовая - қаржы операциясы
операция фондовая - қор операциясы
операция фондовой биржи - қор биржасының 
операциясы

операция форвардная - форвардтық операция 

операция хеджирования - хеджерлеу операциясы
операция чековая - чек операциясы
операция эмиссионная - эмиссиялық операция
опережающая процентная ставка - озыңқы пайыздық 
мөлшерлеме

опережающее считывание - озық санау, озыңқы 
санамалау

опережающий индикатор - озыңқы индикатор
опережение - озық жүру, алдын орау 
опечатанный счет - тыйым салынған шот
опечатка - қате басылу, жаңылыс
опечатывание - мөрлеп бекіту
опечатывание имущества - мүлікке тыйым салу
опечатывание таможней - кеденнің мөрлеуі (мөрлеп 
бекітуі)

описание - сипаттама, сипаттау
описание групповое - топтастырылған сипаттама
описание дифференцированное - саралама сипаттау
описание документа - құжат сипаттамасы
описание ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
сипаттамасы

описательная система составления выписок - көшірім 
жасаудың сипаттамалық жүйесі

описательный отчет - сипаттамалық есептеме (есеп 
беру)

описать - тізімдеу, хаттау; суреттеу, сипаттау
описать имущество за долги - борыштар үшін мүлікті 
сипаттау

описка - қателік, жаңылыс
опись - тізім, тізімдеме, тізімдеу, хаттау 
опись акций - акциялар тізімдемесі
опись архивная - мұрағаттық тізімдеме
опись внутренняя - ішкі тізімдеме
опись движения - қозғалыс тізімі
опись документальных материалов - құжаттық 
материалдар тізімдемесі 

опись документов - құжаттар тізімдемесі 
опись инвентарная - түгендеу тізімдемесі 
опись карточная - карточкалық тізімдеме 
опись киносъемок - кинотүсірім тізімдемесі 
опись оплаченных переводов - төленген 
аударымдардың тізімдемесі 

опись особо ценных дел - аса құнды істер тізімдемесі 
опись принятых переводов - қабылданған 
аударымдардың тізімдемесі 

опись страхового фоңда - сақтық қор тізімдемесі 
опись суммарная - жиынтық тізімдеме 
опись фотоальбома внутренняя - фотоальбомның ішкі 
тізімдемесі

оплата - төлемақы, төлеу 
оплата авансом - аванспен төлеу
оплата акций - акцияларды төлеу
оплата акций, купленных по подписке - жазылыс 
бойынша сатып алынған акциялардың ақысын төлеу 

оплата векселя - вексель төлемақысы
оплата вперед - алдын ала төлеу
оплата, выплачивающая администрация - əкімшілік 
төлейтін төлемақы
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оплата, выплачивающая страна - ел төлейтін 
төлемақы

оплата, выплачивающая учреждение - мекеме 
төлейтін төлемақы

оплата денежная - ақшалай төлеу
оплата долга из выкупного фонда - борышты өтеуін 
төлеп алу қорынан төлеу

оплата долга из фонда погашения - борышты өтеу 
қорынан төлеу

оплата инкассо - инкассоны төлеу
оплата купонов - купондарды төлеу
оплата на основе счетов - шоттар негізіндегі төлемақы
оплата наличными - қолма-қол ақшалай төлеу
оплата наличными в момент поставки - жеткізу 
сəтінде қолма-қол ақшалай төлеу

оплата наличными деньгами - қолма-қол ақшамен 
төлеу, қолма-қол ақшалай төлемақы

оплата натуральная - заттай төлемақы
оплата натурой - заттай төлеу
оплата облигаций - облигацияларға ақы төлеу 
оплата перевода - аударымды төлеу
оплата по безналичному расчету - қолма-қол ақшасыз 
есеп айырысу бойынша төлеу

оплата по карточке - карточка бойынша төлеу
оплата по номиналу - атаулы құны бойынша төлеу
оплата по предъявлении - көрсету бойынша төлеу
оплата по счету-фактуре - шот-фактура бойынша төлеу
оплата почтовая - пошта төлемі
оплата почтовыми и телеграфными переводами - 
пошта жəне телеграф аударымымен төлеу

оплата пошлин и налогов - баждар мен салықтарды 
төлеу

оплата предварительная (предоплата) - алдын ала 
төлеу (аванстық төлем)

оплата расходов - шығысты төлеу
оплата расчетных документов - есеп айырысу 
құжаттары бойынша төлеу

оплата с помощью ЭВМ - ЭЕМ-ның көмегімен ақы 
төлеу

оплата счета - шотты төлеу
оплата счета путем ... - шотты … арқылы төлеу
оплата счетов по телефону - шоттарды телефон арқылы 
төлеу

оплата счетов посредством … - шоттарды … арқылы 
төлеу

оплата счетов путем зачета - шоттарды есепке жатқызу 
жолымен төлеу

оплата счетов путем компенсации - шоттарды өтемақы 
жолымен төлеу

оплата твердой валютой - тұрақты валютамен төлеу
оплата товара, проданного в кредит - несиеге сатылған 
тауарға төлеу

оплата товарами и услугами - тауармен жəне 
қызметтер көрсетумен төлеу

оплата тратты - траттаны төлеу
оплата труда - еңбекақы
оплата услуг - көрсетілген қызметтердің ақысын төлеу, 
қызмет көрсету ақысын төлеу

оплата услуг почтовой связи - пошта байланыс 
қызметтерін көрсету ақысын төлеу

оплата чека - чекті төлеу
оплата чеком - чекпен төлеу
оплата штрафа - айыппұл төлеу
оплатить тратту - траттаны төлеу
оплатить чек - чекті төлеу
оплаченная ссуда - төленген несие
оплаченное инвестором - инвестор төлеген
оплаченное сальдо контокоррентного счета - 
контокорренттік шоттың төленген қалдығы

оплаченные расходы - төленген шығыс 
оплаченный - төленген
оплаченный акционерный капитал - төленген 
акционерлік капитал 

оплаченный вексель - төленген вексель
оплаченный долг - төленген борыш
оплаченный должным образом - тиісінше төленген
оплаченный заем - төленген қарыз
оплаченный капитал - төленген капитал
оплаченный курс - төленген бағам
оплаченный наличными - қолма-қол ақшалай төленген
оплаченный счет - төленген шот
оплаченный чек - төленген чек
оплачено - төленді
оплачено (P.Р.) - төленген (P.Р.)
оплачиваемый - төленетін
оплачиваемый авансом - аванспен төленетін
оплачиваемый в срок - мерзімінде төленетін
оплачиваемый золотом - алтынмен төленетін 
оплачиваемый по наступлении срока - мерзімі 
басталғанда төленетін

оплачиваемый по предъявлении - көрсетілгенде 
төленетін

оплачиваемый по предъявлении купона - купон 
көрсетілгенде төленетін

оплачиваемый с задержкой - кідіріспен төленетін
оплачиваемый чек - төленетін чек
оплачивается через расчетную палату - есеп айырысу 
палатасы арқылы төленеді (чектегі жазба)

оплачивать - төлеу, төленсін
оплачивать акции - акцияларды төлеу
оплачивать вексель - вексельді төлеу
оплачивать вексель после его опротестования - 
вексельді оған наразылық білдірілгеннен кейін төлеу

оплачивать выписанные суммы - жазылған соманы 
төлеу

оплачивать закладную - кепілпұлды төлеу
оплачивать заранее - күні бұрын төлеу
оплачивать наличными в момент поставки - жеткізілу 
сəтінде қолма-қол ақшалай төлеу

оплачивать обязательство - міндеттемені төлеу
оплачивать переводный вексель - аударма вексельді 
төлеу

оплачивать по предъявлении - көрсетілгенде төлеу 
(вексель туралы)

оплачивать полностью - толық төлеу
оплачивать простой вексель - жай вексельді төлеу
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оплачивать счет - шотты төлеу
оплачивать счет наличными - шотты қолма-қол 
ақшалай төлеу 

оплачивать тратту - траттаны төлеу
оплачивать тратту в срок - траттаны мерзімінде төлеу
оплачивать ценные бумаги - бағалы қағаздарды төлеу
оплачивать чек - чекті төлеу
оплачивать чек в банке - банктегі чекті төлеу
оплачивать чеком - чекпен төлеу
опломбирование - пломба салу, пломбалау, қорғасын 
мөр басу

опломбировать депешу - жеделхатқа пломба басу, 
жеделхатты пломбалау

оповещение - құлақтандыру, хабарлау, жариялау, 
хабардар ету

оповещение потребителей - тұтынушыларды хабардар 
ету 

опознание - тану 
опознование отправлений - жөнелтімдерді тану
опорный пункт - тірек бекеті, тірек орынжайы
оправдание - ақтау, ақталу
оправданная цена - ақталған баға (əділ нарықтық баға)
оправданные расходы - орынды шығыс, ақталған 
шығыс

оправдательные (исполнительные) документы - 
ақтаушылық (орындаушылық) құжаттар

оправдательный документ - растаушы құжат, ақтаушы 
құжат

оправдательный документ о произведенных расходах 
- жұмсалған шығыс туралы ақталма құжат

оправдательный приговор - ақтау үкімі
определение - анықтау, анықтама
определение затрат - шығынды анықтау
определение издержек - шығынды анықтау
определение коэффициента полезного действия - 
пайдалы əсер коэффициентін анықтау

определение местонахождения залога - кепілзаттың 
орналасқан жерін анықтау

определение наивысшей кредитоспособности - 
кредитке ең жоғары қабілеттілікті айқындау 

определение нормы процента - пайыз нормасын 
анықтау

определение объема - көлемді анықтау
определение объема финансирования - қаржыландыру 
көлемін анықтау

определение ответственности - жауапкершілікті 
анықтау

определение платежеспособности - төлем төлеуге 
қабілеттілігін анықтау

определение подоходного налога - табыс салығын 
анықтау

определение потребностей - қажетсінулерді анықтау
определение прибыли - пайданы анықтау
определение пригодности - жарамдылықты анықтау
определение приоритетов - басымдықтарды        
анықтау

определение пробы - сынаманы айқындау
определение программы - бағдарламаны анықтау 

определение процента - пайызды анықтау
определение процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлемені айқындау

определение размера возмещения - орнын толтыру 
мөлшерін анықтау

определение размера компенсации - өтемақы мөлшерін 
анықтау

определение размера налогового обложения - салық 
салу мөлшерін анықтау

определение размера пошлины - баж алымы мөлшерін 
анықтау

определение размера роялти - роялти мөлшерін 
анықтау

определение размера уценки - арзандату мөлшерін 
анықтау

определение расходов - шығыстарды анықтау
определение рейтинга - рейтингіні анықтау, беделді 
анықтау

определение рейтинга заемщиков - қарызгерлердің 
беделін анықтау

определение спроса - сұранысты анықтау
определение сроков хранения - сақталу мерзімін 
анықтау

определение стоимости - құнды айқындау
определение стоимости имущества несостоятельного 
должника - дəрменсіз борышкер мүлкінің құнын 
анықтау

определение стоимости по рыночным ценам - құнды 
нарықтық баға бойынша анықтау

определение стоимости позиций - жайғасымның құнын 
анықтау

определение стоимости ценных бумаг - бағалы 
қағаздар құнын анықтау

определение страхового возмещения - сақтандыру 
өтемін анықтау

определение страховой ответственности - сақтандыру 
жауапкершілігін анықтау

определение судебное - соттың ұйғарымы
определение суммы - соманы анықтау
определение суммы взыскания - өндіріп алу сомасын 
анықтау

определение суммы возмещения - өтем сомасын 
анықтау

определение суммы налога на основании оценки - 
салық сомасын бағалау негізінде анықтау

определение суммы убытков - залалдың сомасын 
анықтау 

определение таможенной стоимости - кедендік құнды 
анықтау

определение текущего спроса - ағымдағы сұранысты 
анықтау

определение убытка - залалды анықтау
определение уровня - деңгейді анықтау
определение уровня дохода - пайда деңгейін анықтау
определение уровня заработной платы - жалақы 
деңгейін анықтау

определение условий - шарттарды анықтау
определение устойчивости - орнықтылықты анықтау
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определение фондовой принадлежности - қандай қорға 
жататынын анықтау 

определение цели - мақсатты анықтау
определение цены - бағаны анықтау
определение цены кредита - кредиттің бағасын 
айқындау

определенный налог - айқындалған салық
определительный индоссамент - айқындаушы 
индоссамент 

определить на службу - қызметке тағайындау
определять долги, подлежащие взысканию - өндіріп 
алынуға тиіс борыштарды айқындау

определяющая функция - анықтаушы атқарым, 
анықтаушы берне

оприходование - кіріске алу 
оприходование имущества - мүлікті кіріске алу
оприходованный - кіріске алынған 
оприходовать - кіріске алу
оприходовать поступающие ценности - түскен 
құндылықтарды кіріске алу

опровержение - теріске шығару
опрос - сұрау салу, сауалдама, пікіртерім; жауап алу
опрос анкетный - сауалдама арқылы пікір сұрау
опрос вторичный - қайталама сауалдама
опрос выборочный - іріктеме сауалдама
опрос дилеров - дилерлердің пікірін сұрау
опрос директорского корпуса - директорлық корпустың 
пікірін сұрау

опрос корреспондентский - тілшілердің пікірін сұрау
опрос личный - жекелей сауалдама
опрос общественного мнения - қоғамдық пікірді сұрау
опрос покупателей с целью изучения их спроса - 
сұранысты зерттеу үшін сатып алушылардың пікірін 
сұрау

опрос при аудите - аудит кезіндегі сауалдама
опрос целевой - мақсатты сауалдама
опросный лист - сауалдама парақ
опротестование - наразылық білдіру 
опротестование векселя - вексельге наразылық білдіру
опротестование тратты - траттаға наразылық білдіру 
опротестование чека - чекке наразылық білдіру
опротестованный вексель - наразылық білдірілген 
вексель

опротестованный индоссамент - наразылық білдірілген 
индоссамент

опротестованный чек - наразылық білдірілген чек
опротестовывать - наразылық білдіру
опротестовывать переводный вексель - аударма 
вексельге наразылық білдіру

оптимализация - оңтайландыру 
оптимальная цена - оңтайлы баға
оптимальное предложение - оңтайлы ұсыныс
оптимальное распределение - оңтайлы бөлу
оптимальность - оңтайлылық 
оптимальные решения - оңтайлы шешімдер
оптимальные условия хранения - оңтайлы сақтау 
шаралары

оптимальный - оңтайлы 

оптимизационная экономико-математическая модель 
- оңтайландырма экономикалық-математикалық үлгі

оптимизация - оңтайлы ету, оңтайландыру
оптимизация затрат - шығынды оңтайландыру
оптимизация платежей по долгу - борыш бойынша 
төлемдерді оңтайландыру 

оптимизация платежей по займу - қарыз бойынша 
төлемді оңтайландыру

оптимизация портфеля с точки зрения риска и 
дохода - қоржынды тəуекел мен табыс тұрғысынан 
оңтайландыру

оптимизация управления - басқаруды оңтайландыру
оптимизировать - оңтайландыру 
оптимизм - оптимизм, нық сенім
оптимум - ең оңтайлы жағдай 
оптимум кард - оптимум кард, оңтайлы карточка
оптимум парето - оптимум парето 
оптимум экономический - экономикалық оптимум
оптированная облигация - опциондалған облигация
оптическая зона - оптикалық аймақ
оптическая плотность фона (вуали) - аяның 

(бетперденің) оптикалық тығыздығы
оптическая строка - оптикалық жазу жолы
оптическое считывание - оптикалық санамалау
оптическое считывание знаков - таңбаларды 
оптикалық əдіспен санамалау

оптовая банковская деятельность - банктің көтерме 
сауда қызметі

оптовая цена - көтерме сауда бағасы
оптовик - көтере сатушы 
оптовик-покупатель - көтере сатып алушы
оптовое банковское обслуживание корпораций - 
банктің корпорацияларға көтерме сауда қызметін 
көрсетуі

оптовое консолидирование долга - борышты көтермелі 
шоғырландыру

оптовые денежные фонды - көтерме ақша қорлары 
оптовые деньги - көтерме сауда ақшасы
оптовые посредники - көтерме сауда делдалдары 
оптовый банк - көтерме сауда банкі
оптовый депозит - көтерме депозит, ауқымды депозит 
оптовый покупатель - көтере сатып алушы
опубликование - жариялау
опубликование данных - деректерді жариялау
опубликованные резервы - жарияланған сақтық қорлар
опубликовывание цен - бағаны жариялау
опцион - опцион, таңдалым 
опцион акций для должностных лиц - лауазымды 
адамдарға арналған акциялар опционы

опцион без денег - ақшасыз опцион (дербес құндылығы 
жоқ опцион)

опцион без покрытия - өтеусіз опцион
опцион биржевой - биржалық опцион
опцион в деньгах - ақшадағы опцион, ақшалай опцион
опцион валютный - валюталық опцион
опцион внебиржевой - биржадан тыс опцион
опцион двойной - екі жақты опцион, қосарлы опцион 
опцион зарегистрированный - тіркелген опцион
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опцион золотой - алтын опцион
опцион индексный - индекс опционы
опцион истекший - мерзімі өткен опцион
опцион конвертируемости - айырбасталымдылық 
опционы

опцион наличный - қолма-қол опцион, қолда бар 
опцион

опцион незастрахованный - сақтандырылмаған опцион
опцион некомпенсируемый - өтемақысыз опцион, орны 
толтырылмайтын опцион

опцион непокрытый - өтелмеген опцион
опцион одиночный - жеке-дара опцион
опцион паритетный - тепе-тең опцион, бара-бар опцион
опцион по номинальной стоимости - атаулы құн 
бойынша опцион

опцион по предложению - ұсыныс бойынша опцион 
опцион по спросу - сұраныс бойынша опцион 
опцион покрывающий - өтейтін опцион
опцион покрытый - өтелген опцион
опцион покупателя - сатып алушының опционы
опцион потерявший силу - күшін жойған опцион
опцион продавца - сатушы опционы
опцион процентный - пайыздық опцион
опцион с возвратом - қайтарылмалы опцион
опцион с нулевой премией - нөлдік сыйлықақылы 
опцион

опцион с отсроченной премией - мерзімі кейінге 
қалдырылған сыйлықақылы опцион

опцион с покрытием - өтелмелі опцион
опцион с правом покупки - сатып алу құқығы бар 
опцион

опцион с правом продажи - сату құқығы бар опцион
опцион с продленным сроком - мерзімі ұзартылған 
опцион

опцион с разницей - айырмалы опцион 
опцион свободнообращающийся - еркін айналысқа 
түсетін опцион

опцион спред / опцион спрэд - спред опцион / опцион 
спрэд 

опцион торгуемый - сатылатын опцион, саудаға 
салынатын опцион

опцион тройной - үштік опционы, үш жақты опцион
опцион участия - қатысу опционы
опцион финансовый - қаржы опционы
опцион фондовый - қор опционы
опцион фьючерсный - фьючерстік опцион
опционер - опционшы
опционное соглашение - опциондық келісім
опционный - опциондық 
опционный взаимный фонд - опциондық өзара қор 
опционный дилер - опциондық дилер
опционный заем - опциондық қарыз 
опционный контракт - опциондық келісімшарт
опционный портфель - опциондық қоржын
опционный сертификат - опциондық сертификат
опционный спрэд - опциондық спрэд
опционный счет - опциондық шот
опцион-предложение - опцион-ұсыныс

опыт - тəжірибе
опыт работы - жұмыс тəжірибесі 
опытный специалист - тəжірибелі маман
оратор - шешен 
орган - орган, орын (газет, журнал, мекеме, ұйым)
орган административный - əкімшілік орган
орган апелляционный - аппеляциялық орган
орган банковского надзора - банктің қадағалау органы 
орган бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп органы
орган валютного контроля - валюталық бақылау 
органы 

орган выборный - сайланбалы орган 
орган вышестоящий - жоғары тұрған орган
орган государства - мемлекет органы
орган государственного надзора - мемлекеттік 
қадағалау органы

орган государственного страхового надзора - 
мемлекеттік сақтандыруды қадағалау органы

орган государственного управления - мемлекеттік 
басқару органы

орган государственного финансового контроля - 
мемлекеттік қаржылық бақылау органы

орган государственной власти - мемлекеттік өкімет 
органы

орган директивный - директивалық орган
орган законодательный - заң шығарушы орган
орган исполнительной власти - атқарушы өкімет 
органы, атқарушы билік органы

орган исполнительный - атқарушы орган
орган консультативный - кеңес беру органы
орган контролирующий - бақылаушы орган
орган контроля банковской деятельности - банк 
қызметін бақылау органы

орган координирующий - үйлестіруші орган
орган наблюдательный - байқаушы орган
орган надзорный - қадағалаушы орган
орган налоговой полиции - салық полициясы органы
орган налоговой службы - салық қызметі органы
орган налоговый - салық органы
орган подотчетный - бағынышты орган
орган постоянный - тұрақты орган
орган правоохранительный - құқық қорғау органы
орган представительный - өкілдікті орган
орган распорядительный - өкімші орган
орган руководящий - басшы орган
орган совещательный - кеңесші орган
орган страховой - сақтандыру органы
орган уполномоченный - уəкілетті орган
орган уполномоченный местный - жергілікті уəкілетті 
орган

орган управления - басқару органы
орган управления акционерным обществом - 
акционерлік қоғамды басқару органы

орган управления государственным имуществом - 
мемлекеттік мүлікті басқару органы

орган финансово-валютного контроля - қаржы-
валюталық бақылау органы

орган эмиссионный - эмиссиялық орган
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организатор - ұйымдастырушы
организатор торговли на рынке ценных бумаг - 
бағалы қағаздар нарығында сауданы ұйымдастырушы

организации однородные - біртектес ұйымдар 
организационная структура - ұйымдық құрылым
организационная структура банка - банктің ұйымдық 
құрылымы

организационная структура банковской системы - 
банк жүйесінің құрылымдық жүйесі

организационная структура управления - басқарудың 
ұйымдық құрылымы

организационное  бюро - ұйымдастыру бюросы
организационное обеспечение - ұйымдық қамтамасыз 
ету

организационно-правовая структура - ұйымдық-
құқықтық құрылым

организационно-правовая форма - ұйымдық-құқықтық 
нысан

организационно-правовая форма собственности - 
меншіктің ұйымдық-құқықтық нысаны

организационно-распорядительная документация - 
ұйымдық-өкімдік құжаттама

организационно-распорядительные методы 
управления - басқарудың ұйымдық-өкімдік əдістері

организационные налоговые отношениия - ұйымдық 
салықтық қатынастар

организационные принципы налогообложения - 
салық салудың ұйымдық қағидаты 

организационные расходы - ұйымдастыру шығысы
организационный аудит управленческой 
деятельности - басқарушылық қызметтің ұйымдық 
аудиті

организационный взнос - ұйымдық жарна 
организация - ұйым; ұйымдастыру 
организация агентская - агенттік ұйым
организация агрегированная - біріктірілген ұйым
организация арбитражная - төрелік сот ұйымы
организация безналичных расчетов - қолма-қол 
ақшасыз есеп айырысуды ұйымдастыру

организация бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есепті ұйымдастыру

организация бюджетная - бюджеттік ұйым
организация валютно-кредитная - валюта-кредит 
ұйымы

организация валютно-финансовая - валюта-қаржы 
ұйымы

организация выпуска - шығарылымды ұйымдастыру
организация вышестоящая - жоғары тұрған ұйым
организация генеральная - бас ұйым
организация головная - басты ұйым
организация держателей привилегий - артықшылық 
иелерін ұйымдастыру

организация документов в делопроизводстве - іс 
жүргізуде құжаттарды ұйымдастыру

Организация европейского экономического 
сотрудничества - Еуропалық экономикалық 
ынтымақтастық ұйымы (ЕЭЫҰ)

организация инвестиционная - инвестициялық ұйым

организация использования архивных документов - 
мұрағаттық құжаттарды пайдалануды ұйымдастыру

организация контролирующая - бақылаушы ұйым
организация корпоративная - корпоративтік ұйым
организация кредитная - кредит ұйымы
организация маркетинга - маркетингіні ұйымдастыру
организация маркетинговая - маркетингілік ұйым
организация межгосударственная - мемлекет аралық 
ұйым

организация международная - халықаралық ұйым
организация межправительственная - үкімет аралық 
ұйым

организация налоговой службы - салық қызметін 
ұйымдастыру

организация неформальная - бейресми ұйым
организация нижестоящая - төмен тұрған ұйым
Организация Объединенных Наций (ООН) - Біріккен 
Ұлттар Ұйымы (БҰҰ)

Организация объединенных наций по вопровсам 
просвещения, науки и культуры (ЮНЕСКО) - 
Ағарту, ғылым жəне мəдениет жөніндегі біріккен 
ұлттар ұйымы (ЮНЕСКО)

Организация объединенных наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) - Өнеркəсіпті 
дамыту жөніндегі біріккен ұлттар ұйымы (ЮНИДО)

организация ограничиваемая - шектелмелі ұйым 
организация, оказывающая международные 
почтовые услуги - халықаралық пошта қызметтерін 
көрсететін ұйым

организация официальная - ресми ұйым
организация посредническая - делдалдық ұйым
организация почтовой связи - пошта байланысы 
ұйымы, пошта байланысын ұйымдастыру

организация правительственная - үкіметтік ұйым
организация расчетно-депозитная - есеп беру-
депозиттік ұйымы

организация рыночная - нарықтық ұйым
организация сбыта - өткізімді ұйымдастыру
организация сбытовая - өткізім ұйымы
организация системы учета - есеп жүйесін 
ұйымдастыру

организация службы маркетинга - маркетинг қызметін 
ұйымдастыру

организация статистики - статистиканы ұйымдастыру
организация страхования - сақтандыруды 
ұйымдастыру

организация страховая - сақтандыру ұйымы
организация труда - еңбекті ұйымдастыру
организация управления - басқаруды ұйымдастыру
организация управленческого аппарата - басқару 
аппаратын ұйымдастыру

организация управляющая - басқарушы ұйым
организация учредительная - құрылтайшылық ұйым
организация финансирующая - қаржыландыру   
ұйымы

организация финансово-кредитная - қаржы-кредит 
ұйымы

организация формальная - ресми ұйым
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организация функциональная - атқарымдық ұйым, 
бернелік ұйым

Организация экономического сотрудничества - 
Экономикалық ынтымақтастық ұйымы

Организация экономического сотрудничества и 
развития - Экономикалық ынтымақтастық жəне даму 
ұйымы

организация-инициатор - бастамашы ұйым
организация-покупатель - сатып алушы ұйым
организованная банковская система - 
ұйымдастырылған банк жүйесі

организованный рынок - ұйымдастырылған нарық
организованный рынок ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың ұйымдастырылған нарығы

организованный сектор экономики - экономиканың 
ұйымдастырылған секторы

органы власти - билік органдары
органы государственные - мемлекеттік органдар
органы законодательные - заң шығарушы органдар
органы компетентные - құзыретті органдар
органы контроля - бақылау органдары (контрольные)
органы контроля банковской деятельности - банк 
қызметін бақылау органдары

органы контроля над ценами - бағаны бақылау 
органдары

органы налоговой полиции - салық полициясы 
органдары

органы налоговой службы - салық қызметі органдары
органы налоговые - салық органдары
органы нижестоящие - төмен тұрған органдар
органы правоохранительные - құқық қорғау органдары
органы управления - басқару органдары
органы финансовые - қаржы органдары
орден - орден
ордер - ордер, иелік қағаз 
ордер кассовый - кассалық ордер
ордер мемориальный - мемориалдық ордер
ордер на арест - тұтқындау ордері
ордер на отправку - жөнелту ордері, жөнелтуге берілген 
ордер

ордер на покупку - сатып алу ордері
ордер на покупку ценных бумаг - бағалы қағаздар 
сатып алуға берілген ордер

ордер на продажу ценных бумаг - бағалы қағаздар 
сатуға берілген ордер

ордер перевода или передаточного чека - аударымның 
немесе табыстау чегінің ордері

ордер платежный - төлем ордері
ордер приходно-расходныи - кіріс-шығыс ордері 
ордер приходный - кіріс ордері
ордер расходный - шығыс ордері
ордерная бумага - ордерлік қағаз
ордерная карточка - ордерлік карточка
ордерная книга - ордерлік кітап
ордерная ценная бумага - ордерлік бағалы қағаз
ордерное долговое обязательство - ордерлік 
борышкерлік міндеттеме

ордерные поставки - ордерлік жеткізілімдер

ордерный банковский чек - банктің ордерлік чегі
ордерный вексель - ордерлік вексель
ордерный индоссамент - ордерлік индоссамент
ордерный инструмент - ордерлік құрал
ордерный счет - ордерлік шот 
ордерный чек - ордерлік чек
ординарные обычные акции - кəдуілгі жай акциялар
ординарный - жай, қарапайым, кəдуілгі 
ординарный легат - кəдуілгі өсиетхат, кəдуілгі өсиеттік 
бас тарту 

“орел или решка” - “бүк немесе шік” 
оригинал - түпнұсқа
оригинал векселя - вексельдің түпнұсқасы
оригинал граммофонный - дыбыстық түпнұсқа
оригинал договора - шарттың түпнұсқасы
оригинал документа - құжаттың түпнұсқасы
оригинал письма - хаттың түпнұсқасы
оригинал текста - мəтіннің түпнұсқасы
оригинал фактуры - фактураның түпнұсқасы
оригинал штриховый - сызықшалы түпнұсқа
оригинальные условия - түпнұсқалық талаптар, 
түпнұсқалық шарттар 

оригинальный страхователь - бірегей сақтанушы
оригинатор - оригинатор 
ориентация - бағдар, бағдарлану
ориентация клиента - клиенттің бағдарлануы
ориентация на заказчика - тапсырыскерге бағдарлану
ориентир - бағдар
ориентир по распределению кредитов - кредитті бөлу 
жөніндегі бағдар

ориентир финансовый - қаржылық бағдар
ориентир ценовой - бағалық бағдар
ориентирование - бағдарлау
ориентированный - бағдарланған
ориентировочная цена - бағдарлық баға
ориентировочный - бағдарлық
ориентировочный тариф - бағдарлы тариф
ортанизация работы документами - құжаттармен 
жұмысты ұйымдастыру

ортодромическое расстояние - ортодомикалық 
қашықтық

ортодромия - ортодромия
орудие накопления - қорлану құралы, қорланым 
құралы, қорландыру құралы

орудие обращения - айналыс құралы
оружие - қару
орфографические ошибки - емле қателер
орфография - орфография, емле
орфоэпия - орфоэпия
осведомленное лицо акционерного общества - 
акционерлік қоғамның хабардар адамы

осведомленность - хабардарлық
осведомленный - хабардар
осведомлять - хабардар ету 
освежение - жаңалау 
освежение запасов государственного резерва - 
мемлекеттік сақтық қорларын жаңарту

освещение - жарықтандыру, жарық беру
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освещенность - жарықталу, жарықтанғандық
освидетельствованная ценная бумага - 
куəландырылған бағалы қағаз

освидетельствовать - куəландыру, растау
освидетельствовать - куəландыру,сендіру
освобождать от ипотеки - ипотекадан босату
освобождать от обязательств - міндеттемелерден 
босату

освобождать от уплаты долга - борышты төлеуден 
босату

освобождаться от долгов - борыштан босау
освобожден от сборов - алымдардан босатылған
освобождение - босату, босану, азат ету
освобождение банкрота от долгов - банкротты 
борыштан босату

освобождение дебитора от обязательств - берешек 
иесін міндеттемеден босату

освобождение должника от обязательств - 
борышқорды міндеттемеден босату

освобождение досрочное - мерзімінен бұрын босату
освобождение заемщика от уплаты основной суммы 
долга - қарызгерді борыштың негізгі сомасын төлеуден 
босату

освобождение закладной - кепілхатты босату
освобождение кредитором должника от уплаты долга 

- несиегердің борышкерді борышты төлеуден босатуы
освобождение налоговое - салықтан босату
освобождение несостоятельного должника от долгов - 
қауқарсыз борышқорды борыштан босату

освобождение от активов - активтерден босату 
освобождение от банкротства - банкроттықтан босату
освобождение от выплат по долговому обязательству 

- борышкерлік міндеттеме бойынша төлем төлеуден 
босату

освобождение от гарантии - кепілдіктен босату
освобождение от двойного налогообложения - 
қосарланған салық салудан босату, қос салық салудан 
босату

освобождение от договора - шарттан босату
освобождение от договорных обязательств - шарттық 
міндеттемелерден босату

освобождение от долгов - борыштан босату
освобождение от должности - қызметтен босату
освобождение от залога - кепілден босату
освобождение от занимаемой должности - атқаратын 
қызметінен босату

освобождение от налогов - салықтардан босату
освобождение от налогообложения - салық салудан 
босату

освобождение от наложения ареста на имущество - 
мүлікке тыйым салудан босату, мүлікті тұтқындаудан 
босату

освобождение от обременения - ауыртпалықтан    
босату

освобождение от обязанностей по договору - шарт 
бойынша міндеттерден босау

освобождение от обязательств - міндеттемелерден 
босау

освобождение от ограничений - шектеуден босату
освобождение от оплаты - төлем төлеуден босату
освобождение от ответственности - жауапкершіліктен 
босату

освобождение от платежа - төлемнен босату
освобождение от платы - төлемақыдан босату
освобождение от посредников - делдалдардан босату
освобождение от пошлины - баж алымынан босату
освобождение от таможенного досмотра - кедендік 
тексермелеуден босату 

освобождение от таможенной пошлины - кеден 
бажынан босату

освобождение от тарифов - тарифтерден босату
освобождение от транзитных и оконечных расходов - 
транзиттік жəне ақырғы шығыстардан босату

освобождение от уплаты - төлеуден босату
освобождение от уплаты взносов - жарна төлеуден 
босату

освобождение от уплаты государственной пошлины - 
мемлекетті баж төлеуден босату

освобождение от уплаты долга - борышты төлеуден 
босату

освобождение от уплаты налога - салық төлеуден 
босату

освобождение от уплаты пошлин - баж салығын 
төлеуден босату

освобождение от уплаты сбора - алымды төлеуден 
босату

освобождение от уплаты страхового взноса - 
сақтандыру жарнасын төлеуден босату

освобождение от уплаты тарифа - тариф төлеуден 
босату

освобождение под залог - кепілмен босату
освобождение при погашении ссуды - несиені өтеу 
кезінде босату

освобожденные от налогообложения обязательства - 
салық салудан босатылған міндеттемелер

освобожденные от налогообложения ценные бумаги - 
салық салудан босатылған бағалы қағаздар

освобожденный - босатылған 
освобожденный от выплат по долговому 
обязательству - борышкерлік міндеттеме бойынша 
төлем төлеуден босатылған

освобожденный от долгов - борыштардан босатылған
освобожденный от долгов несостоятельный должник - 
борыштардан босатылған дəрменсіз борышкер

освобожденный от налогов - салықтардан босатылған
освобожденный от налогообложения паевой траст - 
салық салудан босатылған үлеспұлдық сенімгерлік

освобожденный от почтовых сборов - пошта алымынан 
босатылған

освобожденный от сборов - алымнан босатылған
“освобождены” - “босатылды” 
освоение - игеру (меңгеру)
освоение рынка - нарықты игеру
освоение фондов - қорларды игеру
оседание вкладов - салым ақшаның тұрақталуы, салым 
ақшаның орнығуы 
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оседающие фонды - өтемге қалдырылған қорлар, 
тұрақталушы қорлар

“оседланный” платежный документ - 
“отырықшыланған” (“тұрақталған”) төлем құжаты 

ослабление - əлсіреу, босаңсу, бəсеңдеу
ослабление инфляции - инфляцияның бəсеңдеуі
ослабление инфляционных ожиданий - инфляциялық 
үміттің бəсеңдеуі

ослабление капитала - капиталдың əлсіреуі
ослабление контроля - бақылаудың бəсеңдеуі
ослабление кредитной рестрикции - кредиттік 
шектеудің əлсіреуі

ослабление кредитных ограничений - кредиттік 
шектеулердің бəсеңдеуі

ослабление налогово-бюджетной и кредитно-
денежной политики - салық-бюджет жəне кредит-
ақша саясатының босаңсуы

ослабление ограничения - шектеудің бəсеңдеуі
ослабление спроса - сұраныстың бəсеңдеуі
ослабление усилий - күш-жігердің бəсеңдеуі
ослабленный капитал - əлсіреген капитал, əлжуаз 
капитал

осмотр - қарау, тексеру, қаралу‚ тексеріп қарау, 
тексермелеу

осмотр аудитором физических активов компании 
- аудитордың компанияның нақты активтерін 
тексермелеуі

осмотрительность в бухгалтерском учете - 
бухгалтерлік есептегі абайлампаздық

осмысление - пайымдау
оснащение - жарақтандыру, жарақтау
оснащение формирований - жасақтарды жарақтандыру
основа валютного курса - валюталық бағамның негізі
основа взаимовыгодная - өзара тиімді негіз
основа денежная - ақшалай негіз
основа договорная - шарттық негіз
основа долговременная - ұзақ уақыттық негіз
основа исчисления - есептеу негізі
основа квоты - үлестеме негізі
основа компенсационная - өтемақылық негіз
основа контракта - келісімшарт негізі
основа материально-техническая - материалдық-
техникалық негіз

основа наличная - қолда бар негіз, қолма-қол негіз
основа налогообложения - салық салу негізі
основа обследования - зерттеу негізі
основа определения стоимости - құнды анықтау негізі
основа оптимальная - оңтайлы негіз
основа оценки - бағалау негізі
основа правовая - құқықтық негіз
основа распределения - бөлу негізі
основа сдельная - кесімді ақы негізі
основа соглашения - келісім негізі
основа социальная - əлеуметтік негіз
основа сравнения - салыстыру негізі
основа твердая - тұрақты негіз
основа устойчивая - орнықты негіз
основа экономическая - экономикалық негіз

основание - негіз, тұғыр 
основание для возражения - қарсы болу үшін негіздеме
основание для заявления протеста - наразылық 
мəлімдеу үшін негіздеме

основание для освобождения от ответственности - 
жауапкершіліктен босату үшін негіздеме

основание для отказа - бас тарту үшін негіздеме
основание для предъявления иска - талап қою үшін 
негіздеме

основание для предъявления рекламации - шағым-
талап қою үшін негіздеме

основание для проведения налоговой проверки - 
салық тексеруін жүргізу үшін негіздеме

основание для решения - шешім үшін негіздеме
основание законное - заңды негіздеме
основание показателя - көрсеткіш негіздемесі
основание юридическое - заңи негіз
основная денежная единица - негізгі ақша бірлігі
основная заработная плата - негізгі жалақы
основная операционная деятельность банка - банктің 
негізгі операциялық қызметі

основная процентная ставка - негізгі пайыздық 
мөлшерлеме

основная сделка на срок - негізгі мерзімдік мəміле
основная ссуда - негізгі несие
основная ставка - негізгі мөлшерлеме
основная ставка процента - пайыздың негізгі 
мөлшерлемесі

основная сумма - негізгі сома 
основная сумма банковской ссуды - банк несиесінің 
негізгі сомасы

основная сумма долга - борыштың негізгі сомасы
основная сумма ссуды - несиенің негізгі сомасы
основная тенденция - негізгі үрдіс
основная цена - негізгі баға
основная часть долга - борыштың негізгі бөлігі
основное долговое обязательство по срочным сделкам 

- мерзімді мəмілелер бойынша негізгі борышқорлық 
міндеттеме

основное комиссионное вознаграждение - негізгі 
комиссиялық сыйақы

основное обязательство - негізгі міндеттеме
основное расстояние - негізгі қашықтық
основное сальдо - негізгі сальдо (қалдық)
основное уравнение бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есептің негізгі теңдеуі

основное условие контракта - негізгі келісімшарт 
талабы

основной - негізгі
основной андеррайтер - негізгі андеррайтер
основной банк - негізгі банк
основной выпуск - негізгі шығарылым
основной держатель акций - акцияларды негізгі 
ұстаушы

основной долг - негізгі борыш
основной должник - негізгі борышкер
основной доход - негізгі табыс, негізгі кіріс 
основной заработок - негізгі табыс
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основной капитал - негізгі капитал 
основной кредитор - негізгі несиегер
основной налог - негізгі салық
основной оклад, учитываемый при начислении 
пенсии - зейнетақы есептеу кезінде ескерілетін негізгі 
айлықақы

основной остаток долга - борыштың негізгі қалдығы
основной плательщик - негізгі төлемші
основной полис - негізгі полис
основной результат - негізгі нəтиже
основной рынок - негізгі нарық
основной рыночный индекс - негізгі нарықтық индекс
основной срок платежа - төлемнің негізгі мерзімі
основной счет - негізгі шот 
основной тариф - негізгі тариф
основной тариф посылки - сəлемдеменің негізгі   
тарифі

основной финансовый отчет - негізгі қаржы есебі
основной фонд - негізгі қор 
основной экономический закон - негізгі экономикалық 
заң

основные депозиты - негізгі депозиттер
основные документы регистратора - тіркеушінің 
негізгі құжаттары

основные затраты - негізгі шығын
основные источники финансирования - 
қаржыландырудың негізгі көздері

основные контрольные сроки - негізгі бақылау мерзімі
основные направления экономического и 
социального развития - экономикалық жəне 
əлеуметтік дамудың негізгі бағыттары

основные показатели - негізгі көрсеткіштер
основные положения - негізгі ережелер
основные положения о банковском кредите - банк 
несиесі туралы негізгі ережелер

основные почтовые услуги - негізгі пошта қызметтерін 
көрсету

основные принципы кредитования - несие берудің 
негізгі қағидаты

основные принципы финансирования - 
қаржыландырудың негізгі қағидаты

основные принципы функционирования исламской 
финансовой системы - ислам қаржы жүйесі 
атқарымының негізгі қағидаттары 

основные производственные фонды - негізгі өндірістік 
қорлар

основные социально-экономические показатели - 
негізгі əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер

основные средства - негізгі құрал-жабдық 
основные статьи баланса - теңгерімнің негізгі баптары
основные условия договора - шарттың негізгі 
талаптары

основные услуги - көрсетілетін негізгі қызметтер
основные фонды - негізгі 
основные фонды биржи - биржаның негізгі қорлары
основные ценные бумаги - негізгі бағалы қағаздар
основополагающие меры - негізін қалаушы шаралар, 
негіздеуші шаралар

особая посылочная карта “отчисление долей, 
причитающихся за транзит посылок” - 
“сəлемдемелер транзиті үшін есептелетін үлестерді 
аудару” атты ерекше сəлемдемелік карта

особая ставка налога - салықтың ерекше мөлшерлемесі
особенности - ерекшеліктер
особенности банковского контроля - банк 
бақылауының ерекшеліктері

особо важный документ - ерекше мəнді құжат
особо выгодное предложение - ерекше тиімді ұсыныс
особо надежный - ерекше сенімді
особо опасная инфекция - ерекше қауіпті індет
особо устойчивые акции - ерекше орнықты акциялар
“особое назначение” - “ерекше мақсатты”, “ерекше 
арналым”, “ерекше тағайындау”

особой важности - ерекше маңызды 
особые пошлины - ерекше баждар
особые права владельца обыкновенных акций - 
кəдімгі акциялар иесінің ерекше құқықтары

особые права владельца привилегированных акций - 
артықшылықты акциялар иесінің ерекше құқықтары

особые права сторон по финансовому контракту - 
тараптардың қаржы келісімшарты бойынша ерекше 
құқығы 

особые привилегии - ерекше артықшылықтар
особые расходы - ерекше шығыс
особые условия страхования - сақтандырудың ерекше 
шарттары

особый выпуск - ерекше шығарылым
особый выпуск марок - маркалардың ерекше 
шығарылымы

особый клиринг - ерекше клиринг
особый лист - ерекше парақ
особый режим кредитования - несиелендірудің ерекше 
тəртіптемесі

особый режим расчетов - есеп айырысудың ерекше 
тəртіптемесі

особый риск - ерекше қатер (тəуекел)
особый счет - ерекше шот
особый счет переводов с наложенным платежом - 
үстеме төлемді аударымдардың ерекше шоты

особый счет “Переводы с наложенным платежом” - 
“Үстеме төлемді аударымдар” атты ерекше шот

оспаривание диспаши - диспашаны дауласу 
оспаривание довода - дəлелдерге дау айту
оспаривание завещания - өсиетті даулау
оспаривание иска - талапты (қуынымды) даулау
оспаривание правильности операции - операцияның 
дұрыстығын даулау

оспаривание решения - шешімге дау айту
оспаривать - даулау
оспаривать первую премию - бірінші сыйлық алуға 
таласу

оставить наследство - мұра қалдыру
оставление - қалдыру
оставление в залог - кепілзат ретінде қалдыру
оставлять вексель неоплаченным - вексельді 
төленбеген күйде қалдыру



785 ОСТАТОЧНЫЕ

оставлять предложение в силе - ұсынысты күшінде 
қалдыру

оставшийся срок погашения - өтеудің қалған мерзімі
“останавливать” извещения - хабарлама 

“тоқтатылсын” 
остановленная акция - тоқтатылған акция
остатки банкнот - банкнот қалдықтары
остатки по счетам в бухгалтерской книге - 
бухгалтерлік кітаптағы шоттар бойынша қалдықтар

остаток - қалдық
остаток авансовой суммы - авансқа алған соманың 
қалдығы, алғытөлемдік соманың қалдығы

остаток балансовый - теңгерім қалдығы
остаток бюджетных средств - бюджет қаражатының 
қалдығы

остаток бюджетных средств на начало года - бюджет 
қаражатының жыл басындағы қалдығы

остаток в вашу пользу - сіздің пайдаңыздағы қалдық
остаток в нашу пользу - біздің пайдамыздағы қалдық
остаток вклада - салым ақша қалдығы
остаток внешней задолженности - сыртқы берешек 
қалдығы

остаток дебетовый - дебеттегі қалдық
остаток денег - ақша қалдығы 
остаток денежных средств на текущем счете - 
ағымдағы шоттағы ақшалай қаражат қалдығы

остаток долга - борыш қалдығы
остаток кассовый - кассадағы қалдық
остаток кассы - кассаның қалдығы
остаток компенсационный - өтемақылық қалдық
остаток кредита в налично-денежной форме - 
кредиттің қолма-қол ақша нысанындағы қалдығы

остаток кредитовый - кредит қалдығы
остаток ликвидационный - тарату қалдығы
остаток маржинальный - маржалық қалдық, шегермелі 
қалдық 

остаток международной задолженности - халықаралық 
берешектің қалдығы

остаток на банковском счете - банк шотындағы қалдық
остаток на вкладе - салымдағы қалдық
остаток на депозитном счете - депозиттік шоттағы 
қалдық

остаток на долларовых счетах - доллар шотындағы 
қалдық

остаток на жиросчете - жирошоттағы қалдық
остаток на клиентском счете - клиент шотындағы 
қалдық

остаток на конец периода - кезең аяғындағы қалдық
остаток на корреспондентском счете - 
корреспонденттік шоттағы қалдық

остаток на краткосрочном счете движения капитала 
- капитал қозғалысының қысқа мерзімді шотындағы 
қалдық

остаток на начало периода - кезең басындағы қалдық
остаток на собственном счете - меншікті шоттағы 
қалдық

остаток на счетах в банке - банкідегі шоттағы қалдық
остаток на счете - шоттағы қалдық

остаток на текущем счете - ағымдағы шоттағы қалдық
остаток наличности - қолма-қол ақша қалдығы
остаток наличности на банковском счете - банк 
шотындағы қолма-қол ақша қалдығы

остаток наличных запасов - қолда бар қорлар қалдығы
остаток невозмещенных затрат - өтелмеген шығындар 
қалдығы

остаток невостребованный - талап етілмеген қалдық
остаток неиспользованный - пайдаланылмаған қалдық
остаток неоплаченный - төленбеген қалдық
остаток непогашенной задолженности - өтелмеген 
берешек қалдығы

остаток непогашенной ссуды - өтелмеген несие қалдығы
остаток непогашенный - өтелмеген қалдық
остаток операционный - операциялық қалдық
остаток переходящий - ауыспалы қалдық
остаток по заказу - тапсырыс бойынша қалдық
остаток по кассе - касса бойынша қалдық, кассадағы 
қалдық

остаток по счету - шот бойынша қалдық
остаток по счету ностро - ностро шоты бойынша 
қалдық (басқа банктегі)

остаток по счету прибылей и убытков - пайда мен 
залал шоты бойынша қалдық

остаток по фонду - қор бойынша қалдық
остаток при расчете - есеп айырысу кезіндегі қалдық
остаток прибыли - пайда қалдығы
остаток процентов - пайыз қалдығы
остаток свободный - бос қалдық
остаток средств - қаражат қалдығы
остаток средств на счете - шоттағы қаражат қалдығы
остаток средств на счете клиента - тапсырыскер 
шотындағы қаражат қалдығы

остаток суммы - сома қалдығы
остаток счета - шоттың қалдығы
остаточная величина - қалдық шама
остаточная прибыль - қалдықтық пайда
остаточная собственность - қалдықтық меншік
остаточная стоимость - қалдықтық құн
остаточная стоимость активов в иностранной валюте 

- шетел валютасы түріндегі қалдықтық құн
остаточная стоимость возмещения - орнын 
толтырудың қалдықтық құны

остаточная стоимость зарубежных активов - шетел 
активтерінің қалдықтық құны

остаточная стоимость основного капитала - негізгі 
капиталдың қалдықтық құны

остаточная стоимость основных средств - негізгі 
құрал-жабдықтың қалдықтық құны

остаточная стоимость основных фондов - негізгі 
қорлардың қалдықтық құны

остаточная стоимость фиксированного актива после 
амортизации - тиянақталған активтің тозымпұлдан 
кейінгі қалдықтық құны

остаточная сумма - қалдықтық сома
остаточное наследство - қалдықтық мұра
остаточные ценные бумаги - қалдықтық бағалы 
қағаздар
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остаточный бенефициар - қалдықтық бенефициар
остаточный легетарий - қалдықтық легетарий 
остаточный наследник - қалдықтық мұрагер
остаточный основной капитал - қалдықтық негізгі 
капитал

остаточный сертификат - қалдықтық сертификат
остаточный срок - қалдықтық мерзім
остаточный траст - қалдықтық сенім қоры
“Осторожно. Пчелы. на солнце не держать. С 
ветеринарным свидетельством” - “Абайлаңыз. 
Бал арасы. Күн көзінде ұсталмасын. Мал дəрігерінің 
куəлігі бар”

“осторожно” - “абайлаңыз”
осторожность - абайлағыштық, құнттылық 
осторожный - сақ 
острая конкуренция - шиеленісті бəсеке
осудить - соттау, айыптау; кінəлау
осуществить - жүзеге асыру
осуществить овердрафт - овердрафтыны жүзеге     
асыру

осуществить планы - жоспарларды жүзеге асыру
осуществление - жүзеге асыру
осуществление банковских переводов - банк 
аударымдарын жүзеге асыру

осуществление банковских проводок по счетам - 
шоттар бойынша банк өткізбелерін жүзеге асыру

осуществление договора - шартты жүзеге асыру
осуществление инкассации - инкассолауды жүзеге 
асыру

осуществление инкассо - инкассоны жүзеге асыру
осуществление капиталовложений - күрделі қаржы 
жұмсалымын жүзеге асыру

осуществление клиринга чеков - чек клирингін жүзеге 
асыру

осуществление комиссионной сделки - комиссиялық 
мəмілені жүзеге асыру

осуществление контроля - бақылауды жүзеге асыру
осуществление мер - шараларды жүзеге асыру
осуществление мероприятий - іс-шараларды жүзеге 
асыру

осуществление мониторинга - мониторингіні жүзеге 
асыру

осуществление надзора - қадағалауды жүзеге асыру
осуществление операции - операцияны жүзеге асыру
осуществление платежей - төлемдерді жүзеге асыру
осуществление платежных операций - төлем 
операцияларын жүзеге асыру

осуществление руководства - басшылықты жүзеге 
асыру

осуществление сделки - мəмілені жүзеге асыру
осуществление финансирования - қаржыландыруды 
жүзеге асыру

осуществленные инвестиции - жүзеге асырылған 
инвестициялар

осуществленные расходы - жүзеге асырылған шығыс
осуществлять - жүзеге асыру 
осуществлять инвестиции за рубежом - шетелде 
инвестицияны жүзеге асыру

осуществлять инкассирование - инкассолауды жүзеге 
асыру 

осуществлять клиринг векселей - вексельдер 
клирингін жүзеге асыру

осуществлять клиринг чеков - чектер клирингін жүзеге 
асыру

осуществлять перевод - аударманы жүзеге асыру
осуществлять платеж - төлемді жүзеге асыру
осуществлять право регресса - кері талап құқығын 
жүзеге асыру

осуществлять сделку - мəмілені жүзеге асыру
осуществлять трансферт акций - акциялар трансфертін 
жүзеге асыру

осуществлять трансферт по акциям - акциялар 
бойынша трансфертті жүзеге асыру

осуществлять юрисдикцию - заңи хұкімді жүзеге асыру 
осязаемые активы - сезілетін активтер
от даты векселя - вексель күнінен бастап
“от кого” - “кімнен”
от сего числа - сол күннен бастап
отбеливание бумаги - қағазды ағарту, əрлеу
отбор - іріктеу, іріктелім
отбор документов - құжаттарды іріктеу 
отбор инвестиционных проектов - инвестициялық 
жобаларды іріктеу

отбор информации - ақпаратты іріктеу
отбор риска - тəуекелдікті іріктеу
отбор риска в страховании жизни - өмірді 
сақтандыруда тəуекелдікті іріктеу

отведенная комната - арнайы бөлінген бөлме, арнаулы 
бөлме

отвести кандидатуру - кандидатураны алып тастау 
ответ - жауап
ответ лаконичный - ұтымды жауап 
ответное письмо - жауап хат
ответственное лицо - жауапты тұлға 
ответственное хранение - жауапкершілікпен сақтау
ответственное хранение акций предприятий - кəсіп-
орындардың акцияларын жауапкершілікпен сақтау

ответственное хранение наличных ценных бумаг - 
қолма-қол бағалы қағаздарды жауапкершілікпен сақтау

ответственное хранение ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды жауапкершілікпен сақтау

ответственное хранение чеков - чектерді 
жауапкершілікпен сақтау

ответственность - жауапкершілік 
ответственность административная - əкімшілік 
жауапкершілік

ответственность акцептанта - акцептанттың 
жауапкершілігі

ответственность акционеров - акционерлердің 
жауапкершілігі 

ответственность аудитора - аудитордың жауапкершілігі
ответственность государства - мемлекеттің 
жауапкершілігі 

ответственность государства за деятельность его 
органов - мемлекеттің өз органдарының қызметі үшін 
жауапкершілігі
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ответственность гражданская - азаматтық 
жауапкершілік

ответственность гражданско-правовая - азаматтық-
құқықтық жауапкершілік

ответственность денежная - ақшалай жауапкершілік
ответственность депозитария - депозитарийдің 
жауапкершілігі

ответственность дисциплинарная - тəртіптік 
жауапкершілік

ответственность договорная - шарттық жауапкершілік 
ответственность долевая - үлестік жауапкершілік
ответственность должника за своих работников - 
борышқордың өз қызметкерлері үшін жауапкершілігі

ответственность должностных лиц органов 
налоговой службы за нарушениие налогового 
законодательства - салық қызметі органдары 
лауазымды адамдарының салық заңдарын бұзғаны 
үшін жауапкершілігі

ответственность должностных лиц таможенных 
органов - кеден органдары лауазымды адамдарының 
жауапкершілігі

ответственность за компенсацию - өтемақы үшін 
жауапкершілік 

ответственность за нарушение - тəртіп бұзғаны үшін 
жауапкершілік 

ответственность за нарушение налогового зако-
нодательства - салық заңнамасын бұзғаны үшін 
жауапкершілік

ответственность за нарушение обязательств - 
міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілік

ответственность за нарушение пенсионного 
законодательства - зейнетақы заңнамасын бұзғаны 
үшін жауапкершілік

ответственность за нарушение таможенных правил - 
кеден ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік

ответственность за недостачу - кем шыққаны үшін 
жауапкершілік 

ответственность за неисполнение денежного 
обязательства - ақшалай міндеттемені орындамағаны 
үшін жауапкершілік

ответственность за ненадлежащее исполнение 
обязательств - міндеттемелерді тиісінше 
орындамағаны үшін жауапкершілік

ответственность за платеж по векселю - вексель 
бойынша төлем үшін жауапкершілік

ответственность за правонарушение - құқық бұзғаны 
үшін жауапкершілік

ответственность за убытки - залал үшін   
жауапкершілік

ответственность за ущерб - зиян үшін жауапкершілік
ответственность имущественная - мүліктік 
жауапкершілік

ответственность контрактная - келісімшарт 
жауапкершілігі, келісімшарттық жауапкершілік

ответственность корпорации - корпорацияның 
жауапкершілігі

ответственность международная - халықаралық 
жауапкершілік

ответственность налогоплательщика - салық 
төлеушінің жауапкершілігі

ответственность номинального держателя ценных 
бумаг - бағалы қағаздардың атаулы иесінің 
жауапкершілігі

ответственность обоюдная - екі жақты жауапкершілік
ответственность ограниченная - шектеулі 
жауапкершілік

ответственность основная - негізгі жауапкершілік
ответственность отсроченная - мерзімі ұзартылған 
жауапкершілік, мəулеттік жауапкершілік

ответственность перед акционерами - акционерлер 
алдындағы жауапкершілік

ответственность перед кредиторами - кредиторлар 
алдындағы жауапкершілік

ответственность перед партнерами - əріптестер 
алдындағы жауапкершілік

ответственность перед потребителями - тұтынушылар 
алдындағы жауапкершілік

ответственность перед собственными сотрудниками - 
өз қызметкерлері алдындағы жауапкершілік 

ответственность перед страной - ел алдындағы 
жауапкершілік 

ответственность персональная - дербес жауапкершілік
ответственность по векселю - вексель бойынша 
жауапкершілік

ответственность по гарантии - кепілдік бойынша 
жауапкершілік

ответственность по государственным обязательствам 
- мемлекеттік міндеттемелер бойынша жауапкершілік 

ответственность по долгам - борыш бойынша 
жауапкершілік

ответственность по иску - қуыным бойынша 
жауапкершілік

ответственность по обязательствам пенсионных 
фондов - зейнетақы қорларының міндеттемелері 
бойынша жауапкершілік

ответственность поручителя - кепілгердің 
жауапкершілігі

ответственность предприятия за неисполнение 
обязательств перед бюджетом - кəсіпорынның 
бюджет алдындағы міндеттемелерді орындамағаны 
үшін жауапкершілігі

ответственность работодателя - жұмыс берушінің 
жауапкершілігі

ответственность регистратора - тіркеушінің 
жауапкершілігі 

ответственность солидарная - ынтымақты 
жауапкершілік 

ответственность солидарная и индивидуальная - 
ынтымақты жəне жеке жауапкершілік

ответственность социальная - əлеуметтік жауапкершілік
ответственность сторон - тараптардың жауапкершілігі
ответственность страховая - сақтандыру жауапкершілігі
ответственность страховщика за несвоевременную 
выплату страхового возмещения - сақтанды ру шы-
ның сақтандыру өтемін уақтылы төлемегені үшін 
жауапкершілігі
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ответственность субсидиарная - субсидиялық 
жауапкершілік, жəрдемқаржылық жауапкершілік 

ответственность трассанта - трассанттың 
жауапкершілігі

ответственность третьей стороны - үшінші тараптың 
жауапкершілігі

ответственность физического лица - жеке тұлғаның 
жауапкершілігі

ответственность финансовая - қаржылық 
жауапкершілігі

ответственность функциональная - атқарымдық 
жауапкершілік

ответственность члена консорциума - консорциум 
мүшесінің жауапкершілігі

ответственность экономическая - экономикалық 
жауапкершілік

ответственность юридическая - заңи жауапкершілік
ответственность юридического лица - заңды тұлғаның 
жауапкершілігі

ответственный за риск - тəуекел үшін жауапты
ответственный исполнитель - жауапты атқарушы
ответственный по векселю - вексель бойынша жауапты
ответственный порознь или солидарно - бөлек-бөлек 
немесе ынтымақты жауапкершілік

ответчик - жауапкер 
ответчик в споре - дау-дамайдағы жауапкер
ответчик по апелляции - аппеляция бойынша жауапкер 
ответчик по иску - қуыным бойынша жауапкер
отвечать интересам - мүдделерге сай келу
отвечать условиям контракта - келісімшарт 
талаптарына сай келу

отвечающий требованиям инвестора - инвестордың 
талаптарына сай келетін 

отвлеченные средства - оқшауландырылған қаражат, 
дерексізденген қаражат 

отгрузка - тиеу, тиелім 
отдавать в заклад - кепілсалымға беру
отдавать в залог - кепілге беру
отдавать в залог средства фондов - қорлардың 
қаражатын кепілге беру

отдавать на хранение - сақтауға беру
отдавать на хранение как обеспечение - қамтамасыз 
ету ретінде сақтауға беру

отдавать под залог - кепілзат кепілдігімен беру
отдавать распоряжение о платеже - төлем туралы өкім 
беру

отдавать ценную бумагу на хранение - бағалы қағазды 
сақтауға беру

отдаленная срочная позиция - алыстағы мерзімдік 
жайғасым

отдаленное жилище - қашықтағы тұрақ
отдаленный субститут - алыстағы субститут
отдать под суд - сотқа беру
отдать приказ - бұйрық беру
отдача - қайтарым, қайырым 
отдача в залог - кепілге беру
отдача с активов - активтерден қайтарым
отдел - бөлім

отдел абонентный - абоненттік бөлім 
отдел авизо - авизо бөлімі
отдел авторизации - авторландыру бөлімі
отдел акций и облигаций - акциялар мен облигациялар 
бөлімі

отдел анализа заявок на кредит - кредитке өтінімді 
талдау бөлімі

отдел анализа ссуд - несиені талдау бөлімі
отдел банка - банк бөлімі
отдел банка по государственному долгу - банктің 
мемлекеттік борыш жөніндегі бөлімі

отдел банковских инвестиций - банк инвестициялары 
бөлімі

отдел банковских операций - банк операциялар бөлімі 
отдел биржи - биржа бөлімі
отдел бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп бөлімі
отдел валютный - валюта бөлімі
отдел взаимных расчетов - өзара есеп айырысу бөлімі
отдел виз - рұқсатнама бөлімі, виза бөлімі
отдел вкладов - салымдар бөлімі
отдел внегородской инкассации - қаладан сыртта 
инкассолау бөлімі 

отдел внутригородской инкассации - қаланың ішінде 
инкассолау бөлімі

отдел выписки счетов - шоттар көшірімі бөлімі
отдел выписки чеков - чектер көшірімі бөлімі 
отдел денежных переводов - ақша аударымы бөлімі 
отдел доверенностей - сенімхаттар бөлімі
отдел доверительных операций - сенімгерлік 
операциялар бөлімі

отдел жалоб - шағым бөлімі
отдел заказов - тапсырыстар бөлімі
отдел заработной платы - жалақы бөлімі
отдел изъятия денег из обращения - ақшаны 
айналыстан алу бөлімі 

отдел инвестиций - инвестициялар бөлімі 
отдел инкассо (инкассовый) - инкассо бөлімі
отдел информационных технологий - ақпараттық 
технологиялар бөлімі 

отдел кадров - кадр бөлімі 
отдел калькуляционный - калькуляция бөлімі
отдел кассовых операций - кассалық операциялар 
бөлімі 

отдел консультаций - кеңес беру бөлімі
отдел контрактов - келісімшарт бөлімі
отдел контроля (контрольный) - бақылау бөлімі
отдел контроля платежных операций - төлем 
операцияларын бақылау бөлімі

отдел конъюнктурный - жағдаят бөлімі
отдел котировок - баға белгілеу бөлімі
отдел котировок курсов - бағам белгілеу бөлімі
отдел кредитной документации - кредиттік құжаттама 
бөлімі

отдел кредитной политики банка - банктің кредит 
саясаты бөлімі

отдел кредитования и финансирования - несиелендіру 
жəне қаржыландыру бөлімі 

отдел маркетинга - маркетинг бөлімі 
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отдел мобилизации ресурсов банка - банк ресурстарын 
жұмылдыру бөлімі

отдел новых сделок - жаңа мəмілелер бөлімі
отдел обслуживания - қызмет көрсету бөлімі
отдел обслуживания клиентов - клиенттерге қызмет 
көрсету бөлімі

отдел обслуживающий - қызмет көрсетуші бөлім
отдел оплаты купонов - купондарды төлеу бөлімі
отдел организации и эксплуатации почтовой связи 

- пошта байланысын ұйымдастыру жəне пайдалану 
бөлімі

отдел организационный - ұйымдастыру бөлімі
отдел охраны банка - банктің күзет бөлімі
отдел писем - хат бөлімі 
отдел по распространению печати и периодических 
изданий - баспасөз бен мерзімді басылымды тарату 
бөлімі 

отдел по ценным бумагам - бағалы қағаздар жөніндегі 
бөлім

отдел подготовки кадров - кадрлар даярлау бөлімі 
отдел покупок и продаж биржи - биржаның сатып алу 
жəне сату бөлімі

отдел последующего контроля - кейінгі бақылау бөлімі 
отдел почтовой безопасности и контроля - пошта 
қауіпсіздігі мен бақылау бөлімі 

отдел приема заказов - тапсырыстар қабылдау бөлімі
отдел приема предварительных заказов - алдын ала 
тапсырыстарды қабылдау бөлімі

отдел приемки - қабылдау бөлімі
отдел проверки ссуд - несиені тексеру бөлімі 
отдел продаж - сату бөлімі
отдел продаж в кредит - кредитке сату бөлімі
отдел проектирования - жобалау бөлімі
отдел распространения печати - баспасөз тарату бөлімі
отдел расчетов - есеп айырысу бөлімі
отдел ревизионно-контрольный - тексеріс-бақылау 
бөлімі

отдел регистрации (регистрационный) - тіркеу бөлімі
отдел регистрации ипотек - ипотекаларды тіркеу бөлімі
отдел рукописей - қолжазба бөлімі
отдел сберегательных вкладов банка - банктің жинақ 
салымдар бөлімі

отдел сбыта - өткізім бөлімі
отдел связи с общественностью - жұртшылықпен 
байланыс бөлімі

отдел службы маркетинга - маркетинг қызметі бөлімі
отдел снабжения - жабдықтау бөлімі
отдел сортировки и перевозки почты - поштаны 
сұрыптау жəне тасымалдау бөлімі 

отдел справок (справочный) - анықтама бөлімі
отдел стандартов - стандарттар бөлімі
отдел статистики (статистический) - статистика бөлімі
отдел статистических исследований - статистикалық 
зерттеулер бөлімі

отдел трастовый - траст бөлімі, сенімгерлік бөлімі
отдел труда и зарплаты - еңбек жəне жалақы бөлімі
отдел удостоверения чеков - чектерді куəландыру 
бөлімі

отдел утверждения кредитов - кредиттерді бекіту 
бөлімі

отдел учета дебиторской задолженности - дебиторлық 
берешекті есептеу бөлімі

отдел учета материально-производственных 
ценностей - материалдық-өндірістік құндылықтарды 
есепке алу бөлімі

отдел учетных операций - есептік операциялар бөлімі
отдел фактурирования - фактуралау бөлімі
отдел финансово-экономический - қаржы-экономика 
бөлімі

отдел финансовый - қаржы бөлімі
отдел финансовых отчетов - қаржы есептемесі (есеп 
беру) бөлімі

отдел финансовых услуг - қаржы қызметтерін көрсету 
бөлімі 

отдел фондовый - қор бөлімі
отдел хозяйственный - шаруашылық бөлімі
отдел хранения - сақтау бөлімі
отдел цен - баға бөлімі
отдел ценных бумаг - бағалы қағаздар бөлімі
отделение - бөлімше 
отделение банка - банк бөлімшесі
отделение бизнеса - бизнес бөлімшесі
отделение перевозки почты (ОПП) - поштаны 
тасымалдау бөлімшесі (ПТБ)

отделение почтовое - пошта бөлімшесі
отделение почтовой связи (ОПС) - пошта байланысы 
бөлімшесі (ПББ)

отделение связи - байланыс бөлімшесі
отделочные работы - əрлеу жұмыстары 
отдельная ведомость - бөлек тізімдеме
отдельная ведомость “Выданные ответные купоны” 

- “Берілген жауап қайтармалы купондар” атты бөлек 
тізімдеме

отдельная ведомость “Обмененные ответные 
купоны” - “Айырбасталған жауап қайтармалы купон” 
атты бөлек тізімдеме

отдельная операция, совершаемая в операционном 
окне - операциялық терезеде жасалатын бөлек 
операция

отдельная партия - жекелеген топтама 
отдельно стоящий кредит - бөлек тұрған кредит
отдельные записи по счету - шот бойынша жекелеген 
жазбалар

отдельный - бөлек, жеке, дара (шот туралы)
отдельный клиент - бөлек клиент 
отдельный кредитор - бөлек несиегер
отдельный месячный счет - бөлек айлық шот
отдельный месячный счет “Таможенные и другие 
сборы” - “Кедендік жəне басқа алымдар” атты бөлек 
айлық шот

отдельный счет - бөлек шот
отдельный счет “Авиапочта” - “Авиапошта” атты 
бөлек шот

отдельными партиями - бөлек топтамалармен
отечественный банк - отандық банк
отечественный вексель - отандық вексель
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отечественный рынок - отандық нарық
отечество - атамекен
отзыв - қайтарып алу; кері шақырып алу; сын-пікір
отзыв аккредитива - аккредитивті қайтарып алу
отзыв акций - акцияларды қайтарып алу
отзыв бюджетного кредита - бюджеттен берілген 
несиені қайтарып алу

отзыв векселя - вексельді қайтарып алу
отзыв вклада - салым ақшаны кері алу
отзыв депозита - депозитті қайтарып алу
отзыв депутата - депутатты кері шақырып алу
отзыв доверенности - сенімхатты қайтарып алу
отзыв займа - қарызды қайтарып алу
отзыв заявки - өтінімді қайтарып беру
отзыв иска - талапты кері алу
отзыв квалификационного аттестата - біліктілік 
аттестатын қайтарып алу

отзыв кредитов - кредитті қайтарып алу
отзыв лицензии - лицензияны қайтарып алу
отзыв облигаций - облигацияларды қайтарып алу
отзыв отрицательный - теріс пікір
отзыв оферты - офертаны қайтарып алу 
отзыв персонала - қызметкерлерді кері шақыру
отзыв положительный - оң пікір
отзыв претензии - кінəрат-талапты қайтарып алу
отзыв протеста - наразылықты қайтарып алу
отзыв специалиста - маманды қайтарып алу 
отзыв средств - қаражатты қайтарып алу
отзыв ценных бумаг - бағалы қағаздарды қайтарып алу
отзыв чека - чекті қайтарып алу
отзываемость - қайтарып алынатындық 
отзывная гарантия - қайтарып алынатын кепілдік
отзывная облигация - қайтарып алынатын облигация
отзывная облигация с премией - қайтарып алынатын 
сыйлықақылы облигация

отзывная цена акции - акцияның қайтарып алынатын 
бағасы

отзывной - қайтарылатын, қайтарып алынатын, 
қайтарылмалы 

отзывной аккредитив - қайтарылатын аккредитив
отзывной документ - қайтарып алынатын құжат 
отзывной документарный аккредитив - қайтарып 
алынатын құжаттамалық аккредитив

отзывной кредит - қайтарып алынатын несие
отзывной траст - қайтарып алынатын сенімгерлік
отзывные привилегированные акции - қайтарып 
алынатын артықшылықты акциялар

отзывный аккредитив - қайтарып алынатын аккредитив 
отзывный бенефициарий - қайтарып алынатын 
бенефициарий

отзывный пожизненный траст - қайтарып алынатын 
өмірлік сенім қоры

отзывный с согласия или одобрения траст - келісім-
мен немесе мақұлдаумен қайтарып алынатын сенім 
қоры

отказ - бас тарту, қабыл алмау 
отказ банка в оплате векселя - банктің вексельді 
төлеуден бас тартуы

отказ безоговорочный - сөзсіз бас тарту
отказ в акцепте - акцептеуден бас тарту
отказ в акцепте векселя - вексельді акцептеуден бас 
тарту

отказ в выдаче визы - рұқсатнама беруден бас тарту
отказ в выдаче кредита - кредит беруден бас тарту
отказ в выдаче паспорта - паспорт беруден бас тарту
отказ в выдаче патента - патент беруден бас тарту
отказ в выдаче ссуды - несие беруден бас тарту 
отказ в выплате страхового возмещения - сақтандыру 
өтемін төлеуден бас тарту

отказ в выплате страховой суммы - сақтандыру 
сомасын төлеуден бас тарту

отказ в займе - қарыз беруден бас тарту
отказ в иске - қуынымнан бас тарту
отказ в кредите - кредит беруден бас тарту
отказ в лицензии - лицензия беруден бас тарту
отказ в оплате платежного документа - төлем құжатын 
төлеуден бас тарту

отказ в платеже - төлемнен бас тарту 
отказ в погашении долга - борышты өтеуден бас тарту
отказ в подписании документа - құжатқа қол қоюдан 
бас тарту

отказ в получении ссуды - несие алудан бас тарту
отказ в пользу государства - мемлекеттің пайдасына 
бас тарту

отказ в пользу другого - біреудің пайдасына бас тарту
отказ в предоставлении лицензии - лицензия беруден 
бас тарту

отказ в предоставлении ссуды - несие беруден бас 
тарту

отказ в приеме на страхование - сақтандыруға 
қабылдаудан бас тарту

отказ в просьбе - өтінішті қабылдамай қою
отказ в разрешении - рұқсат беруден бас тарту
отказ в регистрации ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
тіркеуден бас тарту

отказ в страховании - сақтандырудан бас тарту
отказ в требовании - талапты орындаудан бас тарту
отказ в удовлетворении иска - қуынымды 
қанағаттандырудан бас тарту

отказ добровольный - ерікті түрде бас тарту
отказ завещательный - өсиет ету бойынша бас тарту
отказ застраховать риск - тəуекелді сақтандырудан бас 
тарту

отказ категорический - үзілді-кесілді бас тарту
отказ мотивированный - уəжді бас тарту
отказ необоснованный - негізсіз бас тарту
отказ обоснованный - негізді бас тарту
отказ оплатить чек - чекті төлеуден бас тарту
отказ от активов - активтерден бас тарту
отказ от акцепта - акцептен бас тарту 
отказ от акцептования - акцептеуден бас тарту
отказ от акцептования векселя - вексельді акцептеуден 
бас тарту

отказ от внесения записи в реестр - тізілімге жазу 
енгізуден бас тарту

отказ от возмещения - өтеуден бас тарту
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отказ от всех притязаний - барлық кінəрат-талаптан бас 
тарту

отказ от выделенных ценных бумаг - бөлінген бағалы 
қағаздардан бас тарту

отказ от вызова ответчика в суд - жауапкерді сотқа 
шақырудан бас тарту

отказ от выполнения контракта или погашения долга 
- келісімшартты орындаудан немесе борышты өтеуден 
бас тарту

отказ от выполнения обязательств - міндеттемелерді 
орындаудан бас тарту

отказ от выполнения соглашения - келісімді 
орындаудан бас тарту

отказ от договора - шарттан бас тарту
отказ от должности - лауазымнан бас тарту
отказ от заключенной на бирже сделки - биржада 
жасасқан мəміледен бас тарту

отказ от заявки - өтінімнен бас тарту
отказ от заявления - өтініштен бас тарту
отказ от иска - қуынымнан бас тарту
отказ от контракта - келісімшарттан бас тарту
отказ от кредита - кредиттен бас тарту
отказ от льготы - жеңілдіктен бас тарту
отказ от наследования - мұраланудан бас тарту
отказ от обязательств - міндеттемелерден бас тарту
отказ от оплаты - төлеуден бас тарту
отказ от оплаты векселя - вексельді төлеуден бас тарту
отказ от оплаты чека - чекті төлеуден бас тарту 
отказ от опциона - опционнан бас тарту
отказ от ответственности - жауапкершіліктен бас тарту
отказ от платежа - төлемнен бас тарту 
отказ от платежа векселя - вексельден бас тарту
отказ от погашения долга - борышты өтеуден бас тарту
отказ от подписки - жазылымнан бас тарту
отказ от подтверждения - қуаттаудан бас тарту
отказ от политики экономических блокад - 
экономикалық құрсау саясатынан бас тарту

отказ от получения перевода - аударымды алудан бас 
тарту 

отказ от посредников в финансах - қаржыдағы 
делдалдардан бас тарту

отказ от права - құқықтан бас тарту
отказ от права на возмещение - орнын толтыру 
құқығынан бас тарту

отказ от права на имущество - мүлікке деген құқықтан 
бас тарту

отказ от права регресса - кері талап құқығынан бас 
тарту

отказ от права собственности - меншік құқығынан бас 
тарту 

отказ от предложения - ұсыныстан бас тарту
отказ от премии - сыйлықақыдан бас тарту
отказ от претензии - кінəрат-талаптан бас тарту
отказ от проекта - жобадан бас тарту
отказ от протеста - наразылықтан бас тарту
отказ от протеста векселя - вексельге наразылықтан бас 
тарту

отказ от собственности - меншіктен бас тарту

отказ от соглашения - келісімнен бас тарту
отказ от товара в пользу государства - тауардан 
мемлекет пайдасына бас тарту

отказ от требования - талап етуден бас тарту
отказ от требования дивиденда - дивидендті талап 
етуден бас тарту

отказ от уплаты государственного долга - мемлекеттік 
борышты төлеуден бас тарту

отказ от уплаты долга - борышты төлеуден бас тарту
отказ от участия - қатысудан бас тарту
отказ от участия в переговорах - келіссөзге қатысудан 
бас тарту

отказ отправителя от возмещения - жөнелтушінің 
өтемнен (орнын толтырудан) бас тартуы

отказ отправителя от посылки - жөнелтушінің 
сəлемдемеден бас тартуы

отказ плательщика в оплате платежного документа - 
төлемшінің төлем құжатын төлеуден бас тартуы

отказ предоставить кредит - кредит беруден бас тарту
отказ произвести платеж - төлем төлеуден бас тарту
отказать в ходатайстве - қузау өтінішін қабылдаудан 
бас тарту

отказаться от золотого стандарта - алтын 
стандартынан бас тарту

отказаться от опциона - опционнан бас тарту
отказник - бас тартушы
отказное письмо - бас тарту хаты
отказной - бас тартушылық 
откат - шегінім, қайтарым 
откачка прибыли - пайданы айдау 
откладывание в долгий ящик - кейінге қалдыра беру 
откладывания на черный день - қиын-қыстау күнге 
сақтап қою

отклеить - желімнен ажырату
отклик - пікір айту, пікір, лебіз, үн қату
отклонение - ауытқу; қабылдамау, кейінге қалдыру
отклонение бюджетное - бюджеттік ауытқу
отклонение в учете - есептегі ауытқу
отклонение валютного курса от среднего уровня - 
валюта бағамының орташа деңгейден ауытқуы

отклонение вето - тыйымды қабылдамай тастау
отклонение встречного требования - қарама-қарсы 
талапты қабылдамау

отклонение допустимое - рауалы ауытқу
отклонение заказа - тапсырысты қабылдамау
отклонение законопроекта - заң жобасын қабылдамау
отклонение заявки - өтінімді қабылдамау
отклонение значительное - елеулі ауытқу
отклонение иска - қуынымды қабылдамау
отклонение кандидатуры - кандидатураны   
қабылдамау 

отклонение кассации - кассацияны қабылдамау
отклонение качества - сападан ауытқу
отклонение качества от стандарта - сапаның 
стандарттан ауытқуы

отклонение количественное - мөлшерден ауытқу
отклонение контртребования - қарсы талапты 
қабылдамау 
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отклонение кредитной заявки - кредит өтінімін 
қабылдамау

отклонение от курса - бағамнан ауытқу
отклонение от образца - үлгіден ауытқу
отклонение от паритета - тепе-теңдіктен ауытқу
отклонение от плана - жоспардан ауытқу
отклонение от правила - ережеден ауытқу
отклонение от стандарта - стандарттан ауытқу
отклонение от тарифных ставок - тарифтік 
мөлшерлемеден ауытқу

отклонение от установленной нормы - белгіленген 
нормадан ауытқу

отклонение относительное - салыстырмалы ауытқу
отклонение предложения - ұсынысты қабылдамау
отклонение претензии - кінəрат-талапты қабылдамау
отклонение производственных мощностей от нормы - 
өндірістік қуаттардың нормадан ауытқуы

отклонение просьбы - өтінішті қабылдамау
отклонение протеста - наразылықты қабылдамау
отклонение требования - талапты қабылдамау
отклонение требования истца - қуынушының талабын 
қабылдамау

отклонение ходатайства - қузау арызды қабылдамау
отклонение цен - бағаның ауытқуы
отклонение цены от стоимости - бағаның құннан 
ауытқуы 

отклоненный акцепт - қабылданбаған акцепт
откомандировать - іссапарға жіберу
открепление - шығару, босату 
“открыт для покупки” - “сатып алу үшін ашық” 
открытая акционерная компания - ашық акционерлік 
компания

открытая валютная позиция - ашық валюталық 
жайғасым, ашық валюталық айқындама

открытая закладная - ашық кепілхат
“открытая инфляция” - “ашық инфляция” 
открытая ипотека - ашық ипотека
открытая кредитная линия - ашылған кредит желісі
открытая подписка - ашық жазылыс
открытая позиция - ашық жайғасым, ашық айқындама
открытая процентная позиция - ашық пайыздық 
жайғасым

открытая статья - ашық бап
открытая товарная биржа - ашық тауар биржасы
открытая экономика - ашық экономика 
открытая экономическая система - ашық 
экономикалық жүйе

“открытая” облигация - “ашық” облигация
“открытая” сделка - “ашық” мəміле
открытие аккредитива - аккредитивтің ашылуы
открытие аукциона - аукцион ашу
открытие банковского счета - банк шотын ашу
открытие биржи - биржаның ашылуы
открытие бухгалтерских счетов - бухгалтерлік шоттар 
ашу 

открытие бюджетных кредитов - бюджет несиесін ашу
открытие валютного счета - валюталық шот ашу
открытие депозита - депозиттің ашылуы

открытие документарного аккредитива - 
құжаттамалық аккредитивтің ашылуы

открытие кредита - несие ашу, кредит ашу 
открытие кредитной линии - кредит желісінің    
ашылуы

открытие подписки на акции - акцияларға жазылымды 
ашу

открытие серии - серияның ашылуы
открытие счета - шот ашу
открытие счета в банке - банкте шот ашу
открытие счета номинального держателя - атаулы 
ұстаушының шотын ашу

открытие счета по вкладу - салым ақша бойынша шот 
ашу

открытие торгов - сауда-саттықтың ашылуы
открытие фонда - қор ашу 
открытка - ашықхат, тілекхат 
открыто - ашық
открыто пересылаемое отправление - ашық күйінде 
жіберілетін жөнелтім 

открытое акционерное общество (ОАО) - ашық 
акционерлік қоғам (ААҚ)

открытое акционирование - ашық акционерлеу
открытое голосование - ашық дауыс беру
открытое предложение - ашық ұсыныс
открытое распоряжение брокеру - делдалға берілетін 
ашық өкім

открытость - ашықтық, жариялылық 
открытость банковской деятельности - банк 
қызметінің ашықтығы

открытость информации - ақпараттың ашықтығы, 
ақпараттың жариялылығы

открытые источники информации - ашық ақпарат 
көздері

открытые резервы банка - банктің ашық сақтық 
қорлары

открытые торги - ашық сауда-саттық
открытые факторные операции - ашық факторлық 
операциялар

открытый - ашық 
открытый “книжный” счет - ашық “кітап” шоты
открытый аккредитив - ашық аккредитив
открытый биржевой контракт - ашық биржалық 
келісімшарт

открытый вопрос - ашық мəселе
открытый депозит - ашық депозит
открытый дисконтный рынок - ашық дисконттық 
нарық

открытый заем - ашық қарызхат 
открытый инвестиционный паевой фонд - ашық 
инвестициялық үлеспұл қоры

открытый инвестиционный трест - ашық 
инвестициялық трест

открытый инвестиционный фонд - ашық 
инвестициялық қор

открытый интерес - ашық мүдде 
открытый контракт - ашық келісімшарт
открытый кредит - ашық кредит, ашық несие 
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открытый негосударственный пенсионный фонд - 
ашық беймемлекеттік зейнетақы қоры

открытый ордер - ашық ордер
открытый паевой фонд - ашық үлеспұл қоры
открытый процент - ашық пайыз
открытый резерв - ашық сақтық қор
открытый рынок - ашық нарық 
открытый рынок краткосрочного капитала - қысқа 
мерзімді капиталдың ашық нарығы

открытый слип - ашық слип 
открытый способ учета ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды есепке алудың ашық тəсілі

открытый способ хранения ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды сақтаудың ашық тəсілі

открытый счет - ашық шот 
открытый счет безопасного хранения ценностей в 
банке - банктегі құндылықтарды қауіпсіз сақтаудың 
ашық шоты

открытый транзит - ашық транзит
открытый факторинг - ашық факторинг
открытый фонд - ашық қор 
открытый чартер - ашық чартер
открытый чек - ашық чек
“открытый” лизинг - “ашық” лизинг
открыть заседание - мəжілісті ашу
открыть кредит - кредит ашу
открыть счет - шот ашу
откуп - өтеуін төлеп алу, қайта сатып алу, түгел сатып 
алу 

откуп налогов - салықтарды өтеу
откупленный - өтеуі төленіп алынған
откупная система - өтеуін төлеп алу жүйесі
откупщик - өтеуін төлеп алушы
отлагательство - кейінге қалдыру
отлив - азаю, кему, жылыстау
отлив валюты - валютаның кемуі 
отлив денег - ақшаның ағылуы
отлив денежной массы - ақша жиынының кемуі
отлив золота - алтынның кемуі, алтынның жылыстауы
отлив золота из страны - алтынның елден ағылуы
отлив капитала - капиталдың кемуі 
отлив наличных денег - қолма-қол ақшаның кемуі
“отливка” - “құйма” 
отличать фальшивку от оригинала - жалған нұсқаны 
түпнұсқадан ажырата білу

отложение в резерв - сақтық қорға жинау
отложенная продажа - кейінге қалдырылған сату
отложенные акции - кейінге қалдырылған акциялар
отложенные расходы - кейінге қалдырылған шығыс
отложенный - кейінге қалдырылған
отложенный кредит - кейінге қалдырылған кредит
отложенный налог - кейінге қалдырылған салық
отложенный спрос - кейінге қалдырылған сұраныс
отложенный фонд - кейінге қалдырылған қор
отмена - алып тастау, күшін жою, болдырмау
отмена авторизации - авторландырудың күшін жою
отмена валютного контроля - валюталық бақылаудың 
күшін жою

отмена валютных ограничений - валюталық 
шектеулердің күшін жою

отмена доверенности - сенімхаттың күшін жою
отмена заказа - тапсырыстың күшін жою
отмена закона - заңның күшін жою
отмена запрещения - тыйым салудың күшін жою
отмена золотого стандарта - алтын стандартының 
күшін жою

отмена индоссамента - индоссаменттің күшін жою
отмена карточной системы - карточкалық жүйені жою
отмена квоты - үлестеменің күшін жою
отмена контракта - келісімшарттың күшін жою
отмена контроля - бақылауды алып тастау
отмена моратория - мораторийді жою
отмена налога - салықтың күшін жою
отмена налога на импорт - импорт салығының күшін 
жою

отмена налоговых льгот - салық жеңілдіктерін алып 
тастау

отмена НДС - қосылған құн салығын жою
отмена ограничений на обмен валюты - валюта 
айырбастауға шектеулерді жою

отмена оплаты - төлемді жою 
отмена патента - патентті жою
отмена пошлины - баж алымын жою
отмена привилегий - артықшылықтарды жою
отмена приговора - үкімнің күшін жою 
отмена приказа - бұйрықтың күшін жою
отмена распоряжения - өкімнің күшін жою
отмена решения - шешімнің күшін жою
отмена решения суда - сот шешімінің күшін жою
отмена санкции - ықпалшараның күшін жою
отмена сделки - мəміленің күшін жою
отмена тарифа - тарифтің күшін жою
отмена указа - жарлықтың күшін жою
отменить - күшін жою
отменить льготы - жеңілдіктерді алып тастау
отменить приказ - бұйрықтың күшін жою
отменять металлический стандарт - металл 
стандарттың күшін жою

отменять приказ клиента брокеру - клиенттің брокерге 
бұйрығының күшін жою

отменять санкции - ықпалшараның күшін жою
отменять торговую сделку - сауда мəмілесінің күшін 
жою

отметить - белгі соғу, атап өту
отметка - белгілеу, белгі; таңба 
отметка контрольная - бақылау белгісі
отметка “нет покрытия” - “өтелген жоқ” деген белгі 
отметка о выдаче денег - ақшаның берілгендігі туралы 
белгі 

отметка о происхождении - шығу тегі туралы белгі
отметка о регистрации - тіркеу туралы белгі
отметка об оформлении - ресімдеу туралы белгі 
отметка особая - ерекше белгі
отметка “подлежит оплате по указанию” - “нұсқау 
бойынша төленуге тиіс” деген белгі, “көрсету 
бойынша төленуге тиіс” деген белгі 
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отмечать на обороте - сыртқы бетке белгі соғу
отмывание денег - ақшаның ізін жасыру, ақшаның 
ағылуы, ақшаның жылыстауы 

отмывание денежных средств или иного имущества, 
приобретенных незаконным путем - заңсыз жолмен 
табылған ақшалай қаражаттың немесе өзгедей мүліктің 
ізін жасыру 

отмывание незаконных денежных средств - заңсыз 
ақшалай қаражаттың жылыстауы (ізін жасыру)

отмывание незаконных фондов - заңсыз қорлардың 
ізін жасыру

отмывание облигаций - облигациялардың ізін жасыру
отмытые деньги - жылыстаған ақша
отнесение на задолженность - берешекке жатқызу
отнесение на издержки - шығынға жатқызу
отнесение на счет капитальных затрат - күрделі 
шығын есебіне жатқызу

отнесение платежа к определенному долгу - төлемді 
белгілі бір борышқа жатқызу

отнесение расходов на чей-либо счет - шығысты 
біреудің есебіне жатқызу

отнести в дебет счета - шоттың дебетіне жатқызу
отнести на счет - шотқа жатқызу
относительная величина - салыстырмалы шама
относительная величина уровня экономического 
развития - экономикалық даму деңгейінің 
салыстырмалы шамасы

относительная процентная ставка - салыстырмалы 
пайыздық мөлшерлеме

относительная стоимость - салыстырмалы баға
относительная цена - бағаның салыстырмалы өзгеруі
относительные изменения цен - валюта бағамының 
салыстырмалы өзгеруі

относительный валютный курс - салыстырмалы 
валюта бағамы

относительный показатель - салыстырмалы    
көрсеткіш

относительный статистический показатель - 
салыстырмалы статистикалық көрсеткіш

относить на дебет счета - шоттың дебетіне жатқызу
относить на издержки - шығынға жатқызу
относить на счет - шотқа жатқызу
относить платеж в погашение долга - төлемді 
борыштың өтеміне жатқызу

отношение - көзқарас; қатынас 
отношение акционерного капитала к обшей сумме 
активов - акционерлік капиталдың активтердің жалпы 
жиынтығына қатынасы

отношение акционерного капитала к суммарным 
активам - акционерлік капиталдың жиынтық 
активтерге қатынасы

отношение внешнего долга к объему экспорта - 
сыртқы борыштың экспорттың көлеміне қатынасы

отношение дивиденда к курсу - дивидендтің бағамға 
қатынасы

отношение долгосрочной задолженности к 
собственному капиталу - ұзақ мерзімді берешектің 
меншікті капиталға қатынасы

отношение дохода к издержкам - кірістің шығысқа 
қатынасы

отношение задолженности к доходу - берешектің 
табысқа қатынасы

отношение задолженности к собственному капиталу - 
берешектің меншікті капиталға қатынасы

отношение заемных средств к собственным средствам 
компании - қарыз қаражатының компанияның өз 
меншігіндегі қаражатқа қатынасы

отношение затрат и результатов - шығын мен 
нəтиженің қатынасы

отношение затрат к доходу - шығынның табысқа 
катынасы

отношение инвестированного капитала к объему 
продаж - инвестицияланған капиталдың сатылым 
көлеміне қатынасы

отношение к правам друг-друга - бір-бірінің құқығына 
қатынасы 

отношение капитала к активам - капиталдың 
активтерге қатынасы

отношение капитала к стоимости выпускаемой 
продукции - капиталдың шығарылатын өнімнің 
құнына қатынасы

отношение кассовых активов банка к депозитам - 
банктің кассалық активтерінің депозитке қатынасы

отношение ликвидных средств и краткосрочной 
задолженности - өтімді қаражат пен қысқа мерзімді 
берешектің қатынасы

отношение ликвидных средств к текущим 
обязательствам - өтімді қаражаттың ағымдағы 
міндеттемелерге қатынасы

отношение ликвидных статей баланса к депозитам 
- теңгерімнің өтімділік баптарының депозиттерге 
қатынасы

отношение лояльное - бейілді қарым-қатынас 
отношение меновое - айырбас қатынасы
отношение наличности к депозитам - қолма-қол 
ақшаның депозиттерге қатынасы

отношение оборотного капитала к краткосрочным 
обязательствам - айналым капиталының қысқа 
мерзімді міндеттемелерге қатынасы

отношение оборотных активов ко всему заемному 
капиталу - айналым активтерінің бүкіл қарыз 
капиталына қатынасы

отношение общей суммы задолженности к 
собственному капиталу - берешектің жалпы 
сомасының меншікті капиталға қатынасы

отношение поверхностное - үстірт қатынас 
отношение прибыли к активам - пайданың активтерге 
қатынасы

отношение прибыли на одну акцию к ее рыночной 
цене - бір акцияға шаққандағы пайданың оның 
нарықтық бағасына қатынасы

отношение продаж к дебиторской задолженности - 
сатудың дебиторлық берешекке қатынасы

отношение процентное - пайыздық қатынас
отношение резервов к обязательствам - сақтық 
қорлардың міндеттемелерге қатынасы
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отношение рыночной цены акции к доходу от одной 
акции - акцияның нарықтық бағасының бір акциядан 
алынған табысқа қатынасы

отношение рыночной цены акции к ее бухгалтерской 
оценке - акцияның нарықтық бағасының оның 
бухгалтерлік бағалауына қатынасы 

отношение рыночной цены акции к ее 
первоначальной стоимости - акцияның нарықтық 
бағасының оның бастапқы құнына қатынасы

отношение рыночной цены акции к номиналу - 
акцияның нарықтық бағасының атаулы құнға қатынасы

отношение собственного капитала к общей сумме 
активов - меншікті капиталдың активтердің жалпы 
сомасына қатынасы

отношение собственных и заемных средств - меншікті 
жəне қарыз қаражатының қатынасы

отношение ссуды к стоимости имущества - несиенің 
мүлік құнына қатынасы

отношение стоимости обеспечения к размеру ссуды - 
қамтамасыз ету құнының несие мөлшеріне қатынасы

отношение субститута денег к наличности - ақша 
субститутының қолма-қол ақшаға қатынасы

отношение суммы банковских ссуд к депозитам - банк 
несиесі сомасының депозиттерге қатынасы

отношение суммы денег к доходу - ақша сомасының 
табысқа қатынасы

отношение суммы депозитов к наличности - 
депозиттер жиынтығының қолма-қол ақшаға қатынасы 

отношение суммы депозитов к сумме наличности 
- депозиттер сомасының қолма-қол ақша сомасына 
қатынасы

отношение суммы долгосрочного долга к активам - 
ұзақ мерзімді борыш сомасының активтерге қатынасы

отношение суммы размещенных акций ко всему 
выпуску - орналастырылған акциялар сомасының 
бүкіл шығарылымға қатынасы

отношение суммы ссуд к депозитам - несиелер 
жиынтығының депозиттерге қатынасы

отношение текущих активов к обязательствам - 
ағымдағы активтердің міндеттемелерге қатынасы

отношение текущих активов компании к текущим 
пассивам - компанияның ағымдағы активтерінің 
ағымдағы пассивтерге қатынасы

отношение фондированного долга к чистому 
оборотному капиталу - қорландырылған борыштың 
таза айналым капиталына қатынасы

отношение цена-прибыль - баға-пайда қатынасы (қор 
нарығының компания акцияларын бағалау көрсеткіші)

отношение цены акции к доходу - акция бағасының 
табысқа қатынасы

отношение цены акции к прибыли на одну акцию 
- акция бағасының бір акцияға шаққандағы пайдаға 
қатынасы

отношение цены к эффективности - бағаның 
тиімділікке қатынасы

отношение чистой прибыли к цене акции - таза 
пайданың акция бағасына қатынасы

отношения биржевые - биржалық қарым-қатынас

отношения валютно-финансовые - валюталық-
қаржылық қатынастар

отношения валютные - валюталық қарым-қатынас
отношения взаимные - өзара қатынастар
отношения взаимовыгодного сотрудничества - өзара 
тиімді ынтымақтастық қатынастар

отношения взаимовыгодные - өзара тиімді қатынастар
отношения взаимопонимания - өзара түсіністік 
қатынастар

отношения двусторонние - екі жақты қарым-қатынас
отношения денежные - ақша қатынастары
отношения заемщика и кредитора - қарызгер мен 
несиегер арасындағы қатынастар

отношения имущественные - мүліктік қарым-қатынас
отношения контрактные - келісімшарттық қарым-
қатынас

отношения корреспондентские - корреспонденттік 
қарым-қатынас

отношения кредитно-денежные - кредит-ақша қарым-
қатынасы

отношения кредитные - кредиттік қарым-қатынас
отношения межгосударственные - мемлекет аралық 
қарым-қатынас

отношения междепозитарийные - депозитарий аралық 
қарым-қатынас

отношения между кредитором и дебитором - несиегер 
мен дебитор арасындағы қатынастар

отношения международные - халықаралық қарым-
қатынас

отношения межнациональные - ұлт аралық қарым-
қатынас

отношения межправительственные - үкімет аралық 
қарым-қатынас

отношения национальные - ұлттық қарым-қатынас
отношения неравноправные - тең құқықсыз қарым-
қатынас

отношения платежно-кредитные - төлемдік-кредиттік 
қарым-қатынас

отношения правовые - құқықтық қарым-қатынас
отношения равноправные - тең құқықты қарым-
қатынас

отношения расчетные - есеп айырысу қарым-  
қатынасы

отношения рыночные - нарықтық қарым-қатынас
отношения с партнерами - серіктестермен қарым-
қатынас

отношения с потребителями - тұтынушылармен 
қарым-қатынас

отношения собственности - меншік қарым-қатынасы
отношения товарно-денежные - тауар-ақша қарым-
қатынасы

отношения управления - басқару қарым-қатынасы
отношения устойчивые - орнықты қарым-қатынас
отношения финансовые - қаржылық қарым-қатынас
отношения экономические - экономикалық қарым-
қатынас

отнять право - құқығынан айыру
отоваривание - тауарға айналдыру, тауарландыру 
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отодвигание сроков погашения долга - борышты өтеу 
мерзімін кейіндету

отозвать - кері шақыру
отозвать документ - құжатты қайтарып алу
отозвать из отпуска - демалыстан кері шақырып алу
оторванный - жыртып алынған, жұлып алынған
отослать - жіберу, жөнелту
отослать книги почтой - кітапты поштамен жіберу
отпечатанные деньги - басылып шыққан ақша
отпечатать на машинке - машинкаға басу
отпечаток - ізтаңба, дақ
отпечаток контрольный - бақылау сұлбасы 
отпирательство - мойынға алмаушылық, қасарысу
отписка - сырғытпа жауап
отпочковавшийся фонд - бөлініп шыққан 

(тармақталған) қор 
отпочкование новой компании от существующей 

- жаңа компанияның қазіргі компаниядан бөлініп  
шығуы 

отправитель - жөнелтуші, жіберуші 
отправитель денег - ақша жөнелтуші
отправитель денежного перевода - ақша аударымын 
жөнелтуші

отправитель письма - хатты жөнелтуші 
отправить с уведомлением - табыс етілгені 
хабарланатын болып жөнелтілсін

отправка - жіберу, жөнелту
отправка авиапочтой, отправлять авиапочтой - 
авиапоштамен жөнелту

отправка авиатранспортом - авиакөлікпен жөнелту
отправка денежных переводов телеграфом - ақша 
аударымын телеграфпен жөнелту

отправка корреспонденции - хат-хабар жөнелту
отправка по адресу - мекенжайға жөнелту
отправка почтой - поштамен жөнелту
отправка сообщений - хабарлар жөнелту
отправка телеграммы, отправление телеграммы - 
жеделхат жөнелту

отправка телекса - телексті жөнелту
отправление - жөнелтім 
отправление, выдаваемое адресату без взимания с 
него такс и сборов - жолданым иесіне такса мен алым 
алынбай берілетін жөнелтім

отправление, выделенное из общей массы - жалпы 
көлемнен бөлектелген жөнелтім

отправление, вызывающее подозрение - күдік 
туғызатын жөнелтім

отправление до востребования” - “талап етілмелі” 
жөнелтім

отправление документа - құжатты жөнелту
отправление заказное - тапсырысты жөнелтім, 
тапсырыспен жіберу

отправление наложенным платежом - үстеме төлемді 
жөнелтім

отправление, не подлежащее доставке - жеткізілуге 
тиіс емес жөнелтім

отправление, пересылаемое в большом количестве - 
көп мөлшерде қайта жіберілетін жөнелтім

отправление, пересылаемое в открытом виде - ашық 
түрде жіберілетін жөнелтім

отправление письма, отправить письмо - хатты салып 
жіберу

отправление письменной корреспонденции - жазбаша 
хат-хабар жөнелтімі

отправление, подлежащее таможенному досмотру 
почтовой службой - пошта қызметі кедендік 
тексермелеуден өткізуге тиіс жөнелтім

отправление, подлежащее таможенному досмотру 
только в присутствии получателя - тек алушының 
көз алдында ғана кедендік тексермелеуден өткізілуге 
тиіс жөнелтім

отправление поездом - пойызбен жөнелту
отправление посылок авиапочтой - жолданымдарды 
авиапоштамен жөнелту

отправление почтовое - пошталық жөнелтім, поштамен 
жіберу

отправление почтой, отправлять почтой - поштамен 
жіберу

отправление, представляющее большую ценность - 
үлкен құндылық болып табылатын жөнелтім

отправление россыпью - ұсақ түйірлі жөнелтім, 
сусымалы жөнелтім

отправление S.A.L. - S.A.L. жөнелтімі
отправление с контролируемой доставкой - 
бақыланып жеткізілетін жөнелтім

отправление с наложденным платежом - үстеме 
төлемді жөнелтім

отправление с объявленной ценностью - құндылығы 
жарияланған жөнелтім

отправление с отметкой - белгі соғылған жөнелтім
отправление ускоренной и курьерской почты - 
жеделдетілген жəне шабармандық пошта жөнелтімі

отправление ускоренной почтой - жеделдетілген 
поштамен жөнелту

отправления-тест - сынақтама-жөнелтімдер
отправленные деньги - жөнелтілген ақша 
отправлять письмо заказным - хатты тапсырысты етіп 
жіберу

отправлять с нарочным - шабарманмен жіберу
отправная цена - жөнелту бағасы, жөнелтім бағасы
отпуск - демалыс; босату, жіберу
отпуск административный - əкімшілік демалыс
отпуск академический - академиялық демалыс
отпуск без сохранения содержания - еңбекақы 
сақталмай берілетін демалыс

отпуск внеочередной - кезектен тыс демалыс
отпуск декретный - декреттік демалыс
отпуск документа - құжатты босату (жөнелту) 
отпуск средств - қаражат босату, қаражат бөлу
отпуск творческий - шығармашылық демалыс
отпуск трудовой - еңбек демалысы 
отпускать цены - бағаны босату
отпускные - демалысақы 
отпустить средства - қаражат босату 
отработать - жұмыспен өтеу
отработка - жұмыспен өтеу
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отработка долга - борышты жұмыспен өтеу
отравляющие вещества - уландырушы заттек
отрапортовать - рапорт беру 
отраслевая бюджетная классификация - бюджеттің 
салалық сыныптамасы

отраслевая структура инвестиций - инвестициялардың 
салалық құрылымы

отраслевая структура капитальных вложений - 
күрделі жұмсалымның салалық құрылымы

отраслевое тарифное соглашение - салалық тарифтік 
келісім

отраслевой банк - салалық банк
отрасли экономики - экономика салалары
отрасль - сала
отрасль экономики - экономика саласы 
отрезать купон - купонды қиып алу
отрекомендовать - ұсыну
отречение от должности - лауазымнан бас тарту 
отрицание - теріске шығару
отрицательная величина денежной наличности - 
қолма-қол ақшаның теріс шамасы

отрицательная деловая репутация - іскерлік жаманат 
отрицательная письменная карта - жағымсыз жазбаша 
карта

отрицательная процентная ставка - теріс пайыздық 
мөлшерлеме

отрицательная реальная процентная ставка - нақты 
пайыздық теріс мөлшерлеме

отрицательная сверка - теріс салыстыру
отрицательная ставка процента - пайыздың теріс 
мөлшерлемесі

отрицательное ипотечное обязательство - жағымсыз 
ипотекалық міндеттеме

отрицательное мнение в бухгалтерии - 
бухгалтериядағы жағымсыз пікір

отрицательное операционное сальдо - теріс 
операциялық сальдо

отрицательное отношение - теріс көзқарас 
отрицательное число - теріс сан 
“отрицательные инвестиции” - “жағымсыз 
инвестициялар” 

отрицательные сбережения - теріс жинақ ақша 
отрицательный - теріс (жағымсыз, ұнамсыз)
отрицательный акцепт - теріс акцепт, жағымсыз акцепт
отрицательный денежный поток - ақшаның жағымсыз 
ағыны

отрицательный контрактный интерес - 
келісімшарттық жағымсыз мүдде

отрицательный оборотный капитал - теріс айналым 
капиталы

отрицательный процент - теріс пайыз 
отрыв дивидендов - дивидендтердің үзілуі
отрыв талонов - талондардың жыртындысы
отрывной - жыртпалы
отрывной листок - жыртпалы парақша
отрывной талон - жыртпалы талон
отрывок - үзінді
отряд экстренного реагирования - шұғыл əрекет жасағы

отслеживание - ізіне түсу, қадағалау
отслеживание валютно-кредитных или финансовых 
сделок при проверках - тексеру кезінде валюталық-
кредиттік немесе қаржылық мəмілелерді қадағалау

“отслеживание угрозы” - “қатерді қадағалау” 
отслеживание цен - бағаны қадағалау
отслоение ферромагнитного слоя - ферромагнит 
қабығының қыртыстануы

отсортировать - сұрыптау
отсроченная акция - мерзімі ұзартылған акция, 
мұрсатаналық акция, мəулеттік акция

отсроченная обыкновенная акция - мерзімі кейінге 
қалдырылған кəдуілгі акция

отсроченная плата - мерзімі ұзартылған төлем, төлем 
мерзімінің ұзартылуы, мұрсатаналық төлемақы 

отсроченная поставка ценных бумаг - мерзімі 
ұзартылған бағалы қағаздар жеткізілімі, бағалы 
қағаздардың мұрсатаналық жеткізілімі

отсроченная проводка - мəулеттік өткізбе (жазба)
отсроченная рента - мерзімі ұзартылған рента, 
мұрсатаналық рента

отсроченное налогообложение - салық салу мерзімінің 
ұзартылуы

отсроченное обязательство - мəулеттік міндеттеме, 
мерзімі ұзартылған міндеттеме, мұрсатаналық 
міндеттеме, мерзімі кейінге қалдырылған міндеттеме

отсроченное получение денег - ақша алу мерзімін 
кейінге қалдыру

отсроченные дебетовые списания - мəулеттік дебеттік 
есептен шығару

отсроченные платежи - мəулеттік төлемдер
отсроченные поставки - мерзімі кейінге қалдырылған 
жеткізілім

отсроченные поступления - мерзімі ұзартылған түсім
отсроченные процентные облигации - мерзімі 
ұзартылған пайыздық облигациялар

отсроченные расходы - мерзімі кейінге қалдырылған 
шығыс

отсроченные специальные налоги - мəулеттік арнаулы 
салықтар

отсроченные ссуды - мерзімі ұзартылған несие
отсроченный - мерзімі ұзартылған, мерзімі кейінге 
қалдырылған

отсроченный аннуитет с единичной премией - мерзімі 
ұзартылған бір жолғы сыйлықақылы аннуитет

отсроченный варрант - мерзімі кейінге қалдырылған 
варрант

отсроченный дефицит - мəулеттік тапшылық
отсроченный дивиденд - мерзімі кейінге қалдырылған 
дивиденд

отсроченный договор по периодическим выплатам 
- дүркіндік төлемдер бойынша мерзімі ұзартылған   
шарт

отсроченный долг - мерзімі кейінге қалдырылған 
борыш

отсроченный налог - мерзімі ұзартылған салық
отсроченный налог на прибыль - пайдаға салынатын 
мерзімі ұзартылған салық
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отсроченный платеж - мерзімі кейінге қалдырылған 
төлем

отсроченный подоходный налог - мерзімі кейіндетілген 
табыс салығы

отсроченный процент - мерзімі кейінге қалдырылған 
пайыз

отсроченный счет - мерзімі ұзартылған шот
отсрочивать - мерзімін кейінге қалдыру
отсрочивать выкуп ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
өтеуін төлеп алу мерзімін кейінге қалдыру

отсрочивать платеж - төлем мерзімін кейінге қалдыру
отсрочивать сделку - мəміле мерзімін кейінге қалдыру
отсрочка - мерзімін ұзарту, мерзімін кейінге қалдыру, 
мəулет беру, мұрсат беру, мұрсатана 

отсрочка ассигнований - қаражаттандыруды кейінге 
қалдыру 

отсрочка в уплате долга - борышты төлеуде мерзімді 
ұзарту, борышты төлеуге мəулет беру

отсрочка в уплате кредита - несиені төлеуде мерзімді 
ұзарту, несиені төлеуге мəулет беру

отсрочка внешнего долга - сыртқы борыштың мерзімін 
кейінге қалдыру

отсрочка выкупа ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
сатып алуды кейінге қалдыру

отсрочка выплаты долгов - борышты төлеуді кейінге 
қалдыру

отсрочка выплаты процентов - пайыз төлеуді кейінге 
қалдыру

отсрочка и рассрочка платежей в бюджет - бюджетке 
төлемдерді төлеу мерзімін ұзарту жəне мəулет беру 

отсрочка и рассрочка уплаты таможенных платежей 
- кеден төлемдерін төлеу мерзімін ұзарту жəне мəулет 
беру 

отсрочка исполнения платежных обязательств - төлем 
міндеттемелерін орындау мерзімін кейінге қалдыру

отсрочка исполнения судебного решения - сот 
шешімін орындауды кейінге қалдыру 

отсрочка налогов - салықтардың мерзімін ұзарту
отсрочка налоговых платежей - салық төлемдерінің 
мерзімін ұзарту

отсрочка начала операций - операциялардың 
басталуын кейінге қалдыру

отсрочка начала торговли на бирже - биржада 
сауданың басталу мерзімін кейінге қалдыру

отсрочка от уплаты налогов - салық төлеу мерзімін 
ұзарту

отсрочка платежа - төлем мерзімін кейінге қалдыру
отсрочка платежа за поставленный товар - жеткізілген 
тауар үшін төлем мерзімін кейінге қалдыру

отсрочка платежей по задолженности - берешек 
бойынша төлемдерді кейінге қалдыру

отсрочка по уважительной причине - дəлелді себеп 
бойынша кейінге қалдыру 

отсрочка погашения долга - борышты өтеу мерзімін 
кейінге қалдыру

отсрочка погашения ссуды - несиені қайтару мерзімін 
ұзарту

отсрочка поставки - жеткізім мерзімін кейінге қалдыру 

отсрочка сделки - мəміле мерзімін кейінге қалдыру
отсрочка уплаты - төлеу мерзімін кейінге қалдыру
отсрочка уплаты налога - салық төлеу мерзімін кейінге 
қалдыру

отставание - мешеулік, артта қалу, кешігу
отставание в экономике - экономикадағы мешеулік
отставание с выполнением поступающих заказов - 
түсіп жатқан тапсырыстарды орындауда кейіндеп қалу

отставание технологическое - технологиялық мешеулік
отставка - қызметтен кету, қызметті доғару (əскери 
қызметтен мүлдем босау)

отставка вынужденная - мəжбүрлі түрде қызметтен 
кету

отставка добровольная - ерікті түрде қызметтен кету
отставка правительства - үкіметтің қызметті доғаруы
отстаивание интересов - мүдделерін қорғап қалу
отстаивание прав - құқықтарды қорғау 
отстаивание своей позиции - өз ұстанымын қорғау
отсталость - артта қалу, мешеулік 
отсталость техническая - техникалық мешеулік 
отсталость технологическая - технологиялық мешеулік 
отсталость экономическая - экономикалық мешеулік 
отстой вагонов - вагондардың бос тұруы
отстранение - шеттету, кетіру
отстранение от должности - қызметтен шеттету
отстранение от обязанностей - міндеттерден шеттету
отстранение от работы - жұмыстан шеттету
отступление - шегіну, шегініс
отступление от положений - қағидалардан ауытқу
отступление от правил - ережелерден ауытқу
отступление от согласованных цен - келісілген бағадан 
шегіну

отступление от традиций - дəстүрлерден ауытқу
отступление от условий контракта - келісімшарт 
талаптарынан ауытқу

отступное - жол беру ақысы, кеңшілік жасау ақысы 
отступной задаток - шегінбелі кепілақша
отсутствие - болмау
отсутствие взаимопонимания - өзара түсіністіктің 
жоқтығы

отсутствие денег - ақшаның жоқтығы
отсутствие денежных средств на счетах - шоттарда 
ақшалай қаражаттың жоқтығы

отсутствие доверия - сенімнің жоқтығы
отсутствие доказательств - дəлелдеменің жоқтығы
отсутствие информации - ақпараттың болмауы
отсутствие ликвидности - өтімділіктің жоқтығы
отсутствие наличности - қолма-қол ақшаның жоқтығы
отсутствие наличных денег - қолма-қол ақшаның 
жоқтығы

отсутствие оплаты - төлемақының жоқтығы
отсутствие персонального обслуживания клиентов 
банка - банк клиенттеріне дербес қызмет көрсетудің 
жоқтығы

отсутствие права голоса - дауыс беру құқығының 
жоқтығы 

отсутствие права голоса по акциям - акциялар 
бойынша дауыс беру құқығының жоқтығы 
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отсутствие предложения - ұсыныстың жоқтығы
отсутствие согласованности движения почты - пошта 
қозғалысын келісіп алудың жоқтығы

отсутствие спроса - сұраныстың жоқтығы
отсутствие средств - қаражаттың жоқтығы
отсутствие стыковки движения почты - пошта 
қозғалысы тоғысуының жоқтығы

отсчет - есептеу 
оттиск - бедер, бедерлеме
оттиск гашения - өшіру (өтеу) бедері
оттиск календарного штемпеля - күнтізбелік мөрқалып 
бедері

оттиск маркировальной машины - таңбалаушы 
машинаның бедері

оттиск, нанесенный типографским способом - 
баспаханалық тəсілмен жасалған бедер

оттиск об оплате - төленгені туралы түсірілген        
бедер

оттиск печати - мөр бедері
отток - жылыстау, ағылу, кету, кетіс 
отток банковских капиталов - банк капиталдарының 
жылыстауы

отток валюты - валютаның жылыстауы
отток денежных средств - ақшалай қаражаттың 
жылыстауы

отток денежных средств с рынка - ақшалай 
қаражаттың нарықтан кетісі

отток депозитов - депозиттердің кетісі
отток кадров - кадрлардың кетісі 
отток капитала - капиталдың кетісі, капиталдың 
жылыстауы 

отток капиталов за рубеж - капиталдың шетелге 
жылыстауы

отток материальных ценностей - материалдық 
құндылықтардың жылыстауы

отток наличности - қолма-қол ақшаның жылыстауы
отток прибыли - пайданың жылыстауы
отток средств - қаражаттың жылыстауы
отток финансовых средств - қаржы қаражатының 
жылыстауы

отток фондов - қорлардың ағылуы, қорлардың 
жылыстауы

отторжение - айыру 
отход - ауытқу, кету, шегіну
отход от рыночных реформ - нарықтық реформалардан 
ауытқу

отход от существующего порядка - қолданымдағы 
тəртіптен ауытқу

отходы - қалдықтар
отчеканенный - шекілген, шекіме
отчество - əкесінің аты
отчет - есеп беру, есеп, есептеме 
отчет авансовый - алғытөлемдік есеп 
отчет агента - агенттің есеп беруі
отчет администрации - əкімшіліктің есеп беруі
отчет аудиторский - аудиторлық есеп беру
отчет балансовый - теңгерімдік есеп беру, теңгерімдік 
есептеме

отчет банка о состоянии счетов вкладчиков - банктің 
салымшылар шотының жай-күйі туралы есеп беруі

отчет банка об изменениях в акционерном капитале 
- банктің акционерлік капиталдағы өзгерістер туралы 
есеп беруі

отчет банковский - банктің есеп беруі
отчет бухгалтерский - бухгалтерлік есеп беру 
отчет годовой - жылдық есеп беру
отчет денежный - ақшалай есептеме
отчет для министерства финансов о состоянии счетов 

- қаржы министрлігі үшін шоттардың жай-күйі туралы 
есеп беру 

отчет ежегодный - жыл сайынғы есеп беру
отчет ежедневный - күнделікті есеп беру
отчет ежемесячный - ай сайынғы есеп беру
отчет еженедельный - апта сайынғы есеп беру
отчет за день - бір күнгі есептеме
отчет заключительный - қорытынды есеп беру
отчет инсайдера - инсайдердің есеп беруі
отчет казначея - қазынашының есеп беруі
отчет кассира - кассирдің есеп беруі
отчет кассовый - кассалық есептеме
отчет квартальный - тоқсандық есептеме
отчет консолидированный - шоғырландырылған 
есептеме

отчет ликвидационный - таратылу жағдайындағы 
есептеме

отчет месячный - айлық есептеме
отчет министерства финансов - қаржы министрлігінің 
есеп беруі (есептемесі) 

отчет на основе персональной ответственности - 
дербес жауапкершілік негізінде есеп беру

отчет Национального банка - Ұлттық банктің 
есептемесі

отчет о внешнеэкономических операциях - сыртқы 
экономикалық операциялар туралы есептеме

отчет о выплатах - төлемақы туралы есептеме
отчет о движении денежной наличности - қолма-қол 
ақша қозғалысы туралы есептеме

отчет о движении денежных средств - ақшалай қаражат 
қозғалысы туралы есептеме

отчет о движении наличности - қолма-қол ақшаның 
қозғалысы туралы есептеме

отчет о движении собственного капитала - меншікті 
капиталдың қозғалысы туралы есептеме

отчет о движении средств акционеров - акционерлер 
қаражатының қозғалысы туралы есептеме

отчет о движении финансов - қаржының қозғалысы 
туралы есептеме

отчет о движении фонда - қор қозғалысы туралы 
есептеме

отчет о денежных потоках - ақша тасқыны туралы 
есептеме

отчет о деятельности - қызмет туралы есептеме
отчет о деятельности агента - агенттің қызметі туралы 
есептеме

отчет о деятельности корпорации - корпорацияның 
қызметі туралы есептеме
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отчет о дневном обороте - күндік айналым туралы 
есептеме, күндізгі айналым туралы есептеме

отчет о доходах - табыс туралы есептеме, кіріс туралы 
есептеме

отчет о затратах - шығын туралы есептеме
отчет о кассовых оборотах кредитных организаций 

- кредит ұйымдарының кассалық айналымы туралы 
есептеме

отчет о кассовых оборотах учреждений банка - 
банк мекемелерінің кассалық айналымы туралы       
есептеме

отчет о командировочных расходах - іссапар шығысы 
туралы есептеме

отчет о кредитных операциях - кредит операциялары 
туралы есеп беру

отчет о кредитоспособности - кредитке қабілеттілік 
туралы есептеме

отчет о купле-продаже - сатып алу-сату туралы 
есептеме

отчет о неплатежах по ссудам - несие бойынша 
төленбеген төлем туралы есептеме

отчет о нераспределенных прибылях - бөлінбеген 
пайда туралы есептеме

отчет о платежах - төлемдер туралы есептеме
отчет о платежах по ссудам - несиелер бойынша 
төлемдер туралы есептеме

отчет о погашении долга - борыштың өтелуі туралы 
есептеме

отчет о поступлениях - түсімдер туралы есептеме
отчет о прибыли - пайда туралы есептеме
отчет о прибылях и убытках - пайда мен залал туралы 
есептеме

отчет о принятых мерах - қолданылған шаралар туралы 
есептеме

отчет о проведении контроля - бақылау жүргізу туралы 
есептеме

отчет о проверке - тексеру туралы есептеме
отчет о проверке права собственности - меншік 
құқығын тексеру туралы есептеме

отчет о продажах - сатылым туралы есептеме
отчет о расходах - шығыс туралы есептеме
отчет о результатах ревизии - тексерістің нəтижелері 
туралы есептеме

отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности - қаржы-шаруашылық қызметінің 
нəтижелері туралы есептеме

отчет о снижении затрат - шығынды кеміту туралы 
есептеме

отчет о состоянии запасов - қорлардың жай-күйі туралы 
есептеме

отчет о состоянии кассы - кассаның жай-күйі туралы 
есептеме

отчет о состоянии ликвидных средств - өтімді 
қаражаттың жай-күйі туралы есептеме

отчет о состоянии рынка - нарықтың жай-күйі туралы 
есептеме

отчет о состоянии счета - шоттың жай-күйі туралы 
есептеме

отчет о состоянии фондов по контракту - келісімшарт 
бойынша қорлардың жай-күйі туралы есептеме

отчет о финансовом положении - қаржының жай-күйі 
туралы есептеме

отчет о фондах и их использовании - қорлар жəне 
олардың пайдаланылуы туралы есептеме

отчет о ходе выполнения контракта - келісімшарттың 
орындалу барысы туралы есептеме

отчет о ходе выполнения работ - жұмыстың орындалу 
барысы туралы есептеме

отчет об активах и обязательствах - активтер мен 
міндеттемелер туралы есептеме

отчет об издержках - шығын туралы есептеме
отчет об изменениях в акционерном капитале - 
акционерлік капиталдағы өзгерістер туралы есептеме

отчет об изменениях финансового положения - қаржы 
жағдайының өзгерістері (өзгеруі) туралы есептеме

отчет об ипотечной ссуде - ипотекалық несие туралы 
есептеме

отчет об исполнении госбюджета - мемлекеттік 
бюджеттің атқарылуы туралы есептеме

отчет об исполнении депозитарной операции - депо зи-
тарийлік операцияның орындалуы туралы есептеме

отчет об исполнении сметы - сметаның орындалуы 
туралы есептеме 

отчет об использовании средств - қаражаттың 
пайдаланылуы туралы есептеме

отчет об источниках и исполнении средств - 
қаражаттың көздері жəне орындалуы туралы есептеме

отчет об источниках средств и их использовании - 
қаражат көздері жəне оның пайдаланылуы туралы 
есептеме

отчет об итогах - қорытынды туралы есептеме
отчет об итогах работы за год - бір жылғы жұмыс 
қорытындылары туралы есептеме

отчет об обращении наличных денег - қолма-қол ақша 
айналысы туралы есептеме

отчет об отношениях с торговой фирмой - сауда 
фирмасымен қарым-қатынас туралы есептеме

отчет об оценке стоимости - құнды бағалау туралы 
есептеме

отчет об ущербе - зиян туралы есептеме
отчет общий - жалпы есептеме
отчет оперативный - жедел есеп 
отчет официальный - ресми есеп 
отчет по итогам ревизии - тексеру қорытындысы 
бойынша есептеме

отчет по текущим операциям - ағымдағы операциялар 
бойынша есептеме

отчет полугодовой - жарты жылдық есептеме
отчет правительства - үкіметтің есеп беруі
отчет правления директоров - директорлар 
басқармасының есеп беруі

отчет предварительный - алдын ала есеп беру
отчет председателя - төрағаның есеп беруі
“отчет принят, бригада освобождена с ... час ... 
мин.” - “есеп қабылданды, бригада сағат ... ...минутта 
босатылды”
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отчет расчетной палаты - есеп айырысу палатасының 
есептемесі

отчет ревизионный - тексерістік есептеме
отчет сводный - жиынтық есептеме
отчет секретный - құпия есептеме
отчет совета директоров - директорлар кеңесінің есеп 
беруі

отчет статистический - статистикалық есептеме
отчет стенографический - стенографиялық есептеме
отчет товарно-денежный - тауар-ақша есептемесі
отчет утвержденный - бекітілген есептеме
отчет финансовый - қаржы есептемесі
отчет, показывающий динамику счетов и остатки 
на счетах - шоттардың серпінін жəне шоттардағы 
қалдықтарды көрсететін есептеме

отчет, предписанный уставом - жарғыда ұйғарылған 
есептеме

отчетная дата - есеп-қисап берілген күн, есеп беру күні
отчетно-выборный - есеп беру-сайлау 
отчетность - есеп-қисап, есептілік 
отчетность банка - банктің есеп-қисабы
отчетность бухгалтерская - бухгалтерлік есеп-қисап 
отчетность бюджетных учреждений - бюджеттік 
мекемелердің есеп-қисабы

отчетность в банке - банктегі есеп-қисап
отчетность в банке для внешней торговли - сыртқы 
сауда үшін банктегі есеп-қисап

отчетность в сбербанках - жинақ банктеріндегі есеп-
қисап

отчетность валютная - валюталық есеп-қисап
отчетность ведомственная - идаралық есеп-қисап
отчетность внутренняя - ішкі есеп-қисап
отчетность годовая - жылдық есеп-қисап
отчетность квартальная - тоқсандық есеп-қисап
отчетность консолидированная - шоғырландырылған 
есеп-қисап

отчетность корпораций - корпорациялардың есеп-
қисабы

отчетность месячная - айлық есеп-қисап
отчетность налоговая - салық есеп-қисабы
отчетность оперативная - оперативтік есеп-қисап
отчетность первичная - бастапқы есеп-қисап
отчетность по депозитам - депозиттер бойынша есеп-
қисап

отчетность по мониторингу сделок - мəміле 
мониторгингі бойынша есеп-қисап

отчетность по эмиссионным операциям - эмиссиялық 
операциялар бойынша есеп-қисап

отчетность полугодовая - жарты жылдық есеп-қисап
отчетность сбербанков - жинақ банктерінің есеп-қисабы
отчетность сводная - жиынтық есеп-қисап
отчетность типовая - үлгілік есеп-қисап
отчетность финансовая - қаржы есеп-қисабы
отчетность финансово-кредитных учреждений - 
қаржы-несие мекемелерінің есеп-қисабы

отчетность финансовых органов об исполнении 
бюджета - қаржы органдарының бюджеттің атқарылуы 
туралы есеп-қисабы

отчетность финансовых органов по государственным 
доходам - қаржы органдарының мемлекеттік кіріс 
бойынша есеп-қисабы

отчетность, представляемая акционерам - 
акционерлерге берілетін есеп-қисап

отчетный - есепті
отчетный год - есепті жыл
отчетный год банка - банктің есепті жылы
отчетный доклад - есепті баяндама
отчетный период - есепті кезең, есеп берілетін кезең
отчизна - атамекен, отан
отчисление - аударым 
отчисление бонусное - бонустық аударым
отчисление в бюджет - бюджетке аударым
отчисление в резерв - сақтық қорға аударым
отчисление в фонд - қорға аударым
отчисление валютное - валюталық аударым
отчисление денег - ақша аудару (аударылған ақшаны 
жіберу)

отчисление из зарплаты - жалақыдан аударым 
отчисление на амортизацию - тозымпұлға аударым
отчисление на уплату налогов - салықтарды өтеуге 
аударым

отчисление от прибыли - пайдадан аударым
отчисления - аударым, аударым жарнасы 
отчисления амортизационные - тозымпұлдық аударым 
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от 
средств на оплату труда - еңбекақыға арналған 
қаражаттан бюджетке жəне бюджеттен тыс қорларға 
аударым

отчисления в пенсионный фонд - зейнетақы қорына 
аударым

отчисления в резервный фонд - сақтық қорына 
аударым

отчисления в резервы на покрытие потерь - 
шығасыны жабу үшін сақтық қорына аударым

отчисления в страховой фонд - сақтандыру қорына 
аударым

отчисления в фонд государственного социального 
страхования - мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру 
қорына аударым

отчисления в фонд обязательного медицинского 
страхования - міндетті медициналық сақтандыру 
қорына аударым

отчисления в целевые фонды - мақсатты қорларға 
аударым

отчисления в централизованный фонд - 
орталықтандырылған қорға аударым 

отчисления на договорной основе - шартқа негізделген 
аударым

отчисления на погашение долга - борышты өтеуге 
аудару

отчисления на покрытие кредитных убытков - кредит 
залалын өтеуге аудару

отчисления на социальное страхование - əлеуметтік 
сақтандыруға аударым

отчисления на социальные нужды - əлеуметтік 
мұқтаждарға аударым
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отчисления от государственных доходов и налогов - 
мемлекеттік кіріс пен салықтан аударым

отчисления от дохода - табыстан аударым
отчисления от заработной платы - жалақыдан аударым
отчисления от прибыли - пайдадан аударым
отчисления от собственных средств - меншікті 
қаражаттан аударым

отчисления от страховых платежей в бюджет - 
бюджетке сақтандыру төлемінен аударым

отчисления процентов - пайыздарды аудару
отчисленная сумма - аударылған сома
отчитываться - есеп беру
отчуждаемый - иеліктен шығарылатын
отчуждать - иеліктен шығару, иеліктен айыру 
отчуждение - басыбайлы беру; иеліктен айыру, иеліктен 
шығару, шеттету 

отчуждение акций - акцияларды иеліктен алу
отчуждение имущества - мүлікті иеліктен айыру, 
мүліктен шеттету

отчуждение, лишение права собственности на 
документы - құжатқа меншіктік құқықтан шеттету, 
айыру

отчуждение права собственности на документы - 
құжаттарға меншік құқығын иеліктен айыру

отчуждение принудительное - мəжбүрлі түрде иеліктен 
айыру

отчуждение собственности - меншікті иеліктен шығару
отчуждение финансовых инструментов - қаржы 
құралдарын иеліктен алу 

отчужденный капитал - иеліктен шығарылған капитал
оферент / офферент - оферент / офферент 
оферт / оферта / офферт / офферта - оферт / оферта / 
офферт / офферта 

офис - кеңсе
офис фондового брокера или дилера - қор брокерінің 
немесе дилердің кеңсесі

офис-менеджер - офис-менеджер 
официальная биржевая котировка - ресми биржалық 
баға белгіленімі

официальная инвестиционная биржа - ресми 
инвестициялық биржа

официальная котировка - ресми баға белгіленімі
официальная переучетная ставка - ресми қайта 
есептеу мөлшерлемесі

официальная поддержка курса национальной 
валюты - ұлттық валюта бағамын ресми қолдау

официальная поддержка цен государственных 
облигаций - мемлекеттік облигациялар бағасын ресми 
қолдау

официальная помощь развитию - дамуға ресми көмек
официальная процентная ставка - ресми пайыздық 
мөлшерлеме

официальная разница между курсами - бағамдар 
арасындағы ресми айырма

официальная разница между ставками - 
мөлшерлемелер арасындағы ресми айырма

официальная ставка дисконта - дисконттың ресми 
мөлшерлемесі

официальная ставка комиссионного вознаграждения 
- комиссиялық сыйақының ресми мөлшерлемесі

официальная учетная процентная ставка - ресми 
пайыздық есептік мөлшерлеме

официальная учетная ставка - ресми есептік 
мөлшерлеме

официальная учетная ставка центрального банка - 
орталық банктің ресми есептік мөлшерлемесі 

официальная фондовая биржа - ресми қор биржасы
официальная цена - ресми баға
официальная экономика - ресми экономика (қызметі 
ресми статистикалық ақпарларда көрініс табатын 
экономика бөлігі)

официальная экономическая помощь - ресми 
экономикалық көмек

официально - ресми, ресми түрде
официально зарегистрированный на бирже - биржада 
ресми тіркелген

официально зарегистрировать - ресми тіркеу 
официально зарегистрировать ценные бумаги на 
бирже - биржада бағалы қағаздарды ресми тіркеу 

официально заявить - ресми түрде мəлімдеу
официально объявленная цена - ресми жарияланған 
баға

официальное акцептование - ресми акцептеу
официальное заявление - ресми мəлімдеме
официальное извещение о продаже - сату туралы 
ресми хабарлау

официальное извещение о сумме налога - салық 
сомасы туралы ресми хабарлау

официальное индексирование - ресми индекстеу
официальное лицо - ресми адам, ресми тұлға (үкімет 
адамы)

официальное место проживания - ресми тұрғылықты 
жері

официальное мнение - ресми пікір
официальное объявление о банкротстве - 
банкроттықты ресми жариялау

официальное понижение валютного курса - валюта 
бағамын ресми төмендету

официальное сообщение - ресми хабар
официальное уведомление - ресми хабарлама
официальное уведомление о продаже облигаций - 
облигацияларды сату туралы ресми хабарлама

официальные данные - ресми деректер
официальные отношения - ресми қарым-қатынас
официальные резервные активы - ресми сақтық қор 
активтері

официальные резервные операции - ресми сақтық қор 
операциялары

официальные резервы - ресми сақтық қорлар
официальные статиcтические публикации - ресми 
статистикалық жарияланымдар

официальные трансферты - ресми трансферттер
официальные финансовые операции - ресми қаржы 
операциялары

официальные централизованные золотовалютные 
резервы - орталықтандырылған алтын-валюталық 
ресми сақтық қорлар
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официальные ЭКЮ - ресми ЭКЮ 
официальный акцепт - ресми акцепт, ресми ризалық
официальный биржевой брокер - ресми биржа брокері
официальный биржевой маклер - ресми биржалық 
маклері

официальный брокер - ресми брокер
официальный валютный курс - ресми валюта бағамы
официальный валютный рынок - ресми валюта 
нарығы

официальный депозитарий - ресми депозитарий
официальный дилер - ресми дилер
официальный документ - ресми құжат
официальный источник информации - ақпараттың 
ресми дерек көзі

официальный курс - ресми бағам; ресми бағыт
официальный курс на последний день последнего 
месяца года - жылдың соңғы айының соңғы күніндегі 
ресми бағам

официальный курс тенге - теңгенің ресми бағамы
официальный курс ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың ресми бағамы

официальный курс ценных бумаг на бирже - 
биржадағы бағалы қағаздардың ресми бағамы

официальный курсовой бюллетень биржи - биржаның 
ресми бағам бюллетені

официальный маркет-мейкер - ресми маркет-мейкер
официальный обменный курс - ресми айырбас бағамы
официальный оппонент - ресми оппонент
официальный орган печати - ресми баспасөз органы
официальный отчет - ресми есеп, ресми есептеме
официальный паритет - ресми бара-барлық (тепе-
теңдік)

официальный правопреемник - ресми құқық 
мирасқоры

официальный представитель - ресми өкіл
официальный прейскурант - ресми бағанама, ресми 
баға анықтамалығы

официальный резерв золота - алтынның ресми сақтық 
қоры

официальный рынок - ресми нарық
официальный счет государственного учреждения - 
мемлекеттік мекеменің ресми шоты

официальный учетный курс - ресми есептік бағам
официальный учетный процент - ресми есептік пайыз
официальный чек - ресми чек
официальный язык - ресми тіл
офлайн - офлайн 
оформить - ресімдеу, жасақтау
оформить договор - шартты ресімдеу
оформить на работу - жұмысқа алу
оформить подписки - жазылысты ресімдеу
оформление - ресімдеу, ресімдеме
оформление аккредитива - аккредитивті ресімдеу
оформление акцепта - ризалықты ресімдеу
оформление гарантии - кепілдікті ресімдеу
оформление дела - істі ресімдеу
оформление доверенности - сенімхатты ресімдеу
оформление договора - шартты ресімдеу

оформление документа - құжатты ресімдеу
оформление документации - құжаттаманы ресімдеу
оформление займа - қарызды ресімдеу
оформление заказа - тапсырысты ресімдеу
оформление заказа-наряда - тапсырыс-жүктелімді 
ресімдеу

оформление заказного письма - тапсырысты хатты 
ресімдеу

оформление заявки - өтінімді ресімдеу
оформление заявления - арызды (өтінішті) ресімдеу
оформление индоссамента - индоссаментті рəсімдеу
оформление итоговых материалов - жиынтық 
материалдарды ресімдеу 

оформление кредита - кредитті ресімдеу
оформление нотариальное - нотариалдық ресімдеу
оформление передачи прав - құқықтардың 
табысталуын ресімдеу

оформление подписки - жазылымды ресімдеу
оформление приказом - бұйрықпен ресімдеу
оформление разрешения - рұқсат беруді ресімдеу
оформление расписки - қолхатты ресімдеу
оформление результатов ревизий и проверок - 
тексерістер мен тексерулердің нəтижелерін ресімдеу

оформление сертификатов - сертификаттарды ресімдеу
оформление ссуды - несиені ресімдеу
оформление страхового полиса - сақтандыру полисін 
ресімдеу

оформление счета - шотты ресімдеу 
оформление таможенное - кеден ресімдеуі
оформленное инкассо - ресімделген инкассо
оформлять заем - қарызды ресімдеу
оформляющий инкассовые операции - кассалық 
операцияларды ресімдеуші

офсет - офсет 
офсетная операция - офсеттік операция
офсетная сделка - офсеттік мəміле 
оффшор - оффшор 
оффшор-банк - оффшор-банк 
оффшорная банковская деятельность - оффшорлық 
банк қызметі, банктің ел аумағынан тысқары қызметі, 
банктің оффшорлық қызметі 

оффшорная коммерческая банковская деятельность - 
банктің оффшорлық коммерциялық қызметі

оффшорная компания - оффшорлық компания 
оффшорное банковское отделение - оффшорлық банк 
бөлімшесі

оффшорное банковское учреждение - оффшорлық банк 
мекемесі

оффшорные банковские операции - оффшорлық банк 
операциялары

оффшорные зоны - оффшорлық аймақтар 
оффшорные инвестиционные фонды - оффшорлық 
инвестициялық қорлар 

оффшорные финансовые центры - оффшорлық қаржы 
орталықтары 

оффшорные центры - оффшорлық орталықтар 
оффшорные центры получения прибыли - 
оффшорлық пайда алу орталықтары
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офшорное банковское обслуживание - офшорлық банк 
қызметін көрсету

офшорный - офшорлық 
офшорный банк - офшорлық банк
офшорный банковский центр - офшорлық банк 
орталығы

охват - қамту
охват кредитованием - несиелендірумен қамту
охват рынка - нарықты қамту
охрана - күзет; қорғау, сақтау
охрана личная - жеке күзет 
охрана общественного порядка - қоғамдық тəртіпті 
сақтау

охрана объектов - объектілерді күзету
охрана прав - құқықтарды қорғау
охрана прав потребителей - тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау

охрана правовая - құқықтық қорғау
охрана тайны переписки - хат жазысу құпиясын қорғау
охрана труда - еңбекті қорғау 
охранитель - күзетуші
охранная расписка - күзет қолхаты
охранник - күзетші
охранное свидетельство - күзет куəлігі
оцененная налоговая стоимость - бағаланған салық 
құны

оцененная стоимость - бағаланған құн
оценивание - бағалау
оценивание активов - активтерді бағалау
оценивание ценных бумаг - бағалы қағаздарды бағалау
оценивать - бағалау
оценивать по рыночной стоимости - нарықтық құнды 
бағалау

оценка - баға беру, бағалама, бағаланым, бағалау 
оценка активов - активтерді бағалау
оценка актуарная - актуарийді бағалау, актуарлық 
бағалау

оценка аналитиков - талдаушылардың бағалауы
оценка банковских активов - банк активтерін бағалау
оценка безналичных вкладов - қолма-қол ақшасыз 
салымдарды бағалау

оценка беспристрастная - əділ бағалау, риясыз бағалау
оценка бесхозного имущества - иесіз мүлікті бағалау
оценка бухгалтерская - бухгалтерлік бағалау
оценка в баллах - балмен бағалау
оценка в денежном выражении - ақшалай тұлғада 
бағалау

оценка в целях налогообложения - салық салу 
мақсатымен бағалау

оценка валюты - валютаны бағалау
оценка вклада - салымды бағалау
оценка возможной прибыли - түсуі мүмкін табысты 
бағалау

оценка данных - деректерді бағалау
оценка денежная - ақшалай бағалау
оценка директорская - директордың бағалауы
оценка доверия - сенімді бағалау
оценка доказательств - айғақтарды бағалау

оценка допустимая - рауалы бағалау
оценка достаточная - жеткілікті бағалау
оценка заявки - өтінімді бағалау
оценка имущества - мүлікті бағалау
оценка имущества при выдаче кредита под 
недвижимость - жылжымайтын мүлік кепілімен 
кредит беру кезінде мүлікті бағалау 

оценка имущества, перешедшего по праву 
наследования к государству - мұралану құқығы 
бойынша мемлекетке өткен мүлікті бағалау

оценка инвентарная - мүкəммалдық бағалау, 
түгендемелік бағалау

оценка инвестиционных активов - инвестициялық 
активтерді бағалау

оценка информации - ақпаратты бағалау
оценка капиталовложений - күрделі жұмсалымды 
бағалау

оценка качества управления - басқару сапасын бағалау
оценка кредита - несиені бағалау 
оценка кредитного риска - кредиттік тəуекелді бағалау
оценка кредитоспособности - кредитті төлеуге 
қабілеттілікті бағалау

оценка кредитуемых объектов - кредит берілетін 
объектіні бағалау 

оценка критическая - сыни бағалау
оценка ликвидационная - тарату кезіндегі бағалау
оценка методики - əдістемені бағалау
оценка надежности и риска - сенімділік пен 
тəуекелдікті бағалау 

оценка налоговая - салық бағаламасы
оценка объективная - əділ бағалау
оценка объектов приватизации - жекешелендіру 
объектілерін бағалау

оценка оптимальная - оңтайлы бағалау
оценка ориентировочная - бағдарлы бағалау
оценка основных средств - негізгі құрал-жабдықты 
бағалау 

оценка основных фондов - негізгі қорларды бағалау
оценка официальная - ресми бағалау
оценка падения курсов - бағамның құлдырауын бағалау
оценка перспективная - перспективалық бағалау
оценка платежей - төлемдерді бағалау
оценка платежеспособности - төлем төлеу қабілетін 
бағалау

оценка платежеспособности банка - банктің төлем 
төлеу қабілетін бағалау

оценка по состоянию на середину года - жыл 
ортасындағы жағдай бойынша бағалау

оценка подлинности денежных знаков - ақша 
белгілерінің шынайылығын бағалау

оценка потребностей - қажеттілікті бағалау
оценка почтовых отправлений - пошта жөнелтімін 
бағалау

оценка претензии - кінəрат-талапты бағалау
оценка при аудите - аудит кезіндегі бағалау
оценка проекта - жобаны бағалау
оценка проектная - жобалық бағалау
оценка размера вклада - салымның мөлшерін бағалау



805 ОЧИЩЕНИЕ

оценка размера ущерба - шығын мөлшерін бағалау
оценка расходов - шығысты бағалау
оценка результатов - нəтижелерді бағалау
оценка результатов использования портфеля ценных 
бумаг - бағалы қағаздар қоржынын пайдалану 
нəтижелерін бағалау

оценка рентабельности - тиімділікті бағалау
оценка риска - тəуекелді (қатерді) бағалау
оценка спроса - сұранысты бағалау
оценка статистическая - статистикалық бағалау
оценка статьей баланса - теңгерім баптарын бағалау
оценка статьей бухгалтерского баланса - бухгалтерлік 
теңгерім баптарын бағалау

оценка стоимости - құнды бағалау
оценка стоимости имущества - мүлік құнын бағалау
оценка стоимости капитала - капиталдың құнын 
бағалау

оценка стоимости основных средств - негізгі құрал-
жабдық құнын бағалау

оценка стоимости основных фондов - негізгі қорлар 
құнын бағалау

оценка стоимости риска - тəуекелдік (қатер) құнын 
бағалау

оценка страховая - сақтандыруды бағалау
оценка страховых рисков - сақтандыру тəуекелдігін 
бағалау

оценка текущая - ағымдағы бағалау
оценка тендерных предложений - тендерлік 
ұсыныстарды бағалау

оценка товарно-материальных ценностей - тауар-
материал құндылықтарын бағалау

оценка уровня качества - сапа деңгейін бағалау 
оценка ущерба - зиянды бағалау
оценка факторов - факторларды бағалау
оценка фидуциарная - фидуциарийлік бағалау
оценка финансового положения - қаржы жағдайын 
бағалау

оценка финансовой устойчивости - қаржы 
орнықтылығын бағалау

оценка ценных бумаг - бағалы қағаздарды бағалау
оценка цены - бағаны бағалау
оценка экономическая - экономикалық бағалау
оценка эффективности - тиімділікті бағалау 
оценки приведения к постоянным ценам - тұрақты 
бағаға келтіруді бағалау

оценочная стоимость - бағалау құны
оценочная форма - бағалау нысаны
оценочная экспертиза - бағалау сараптамасы
оценочное суждение - бағалау пайымы, пайымды пікір 
оценочные резервы - бағалау сақтық қорлары
оценочные ставки - бағалау мөлшерлемесі
оценочный баланс - бағалау теңгерімі
оценочный метод - бағалау əдісі
оценочный отчет о прибылях и убытках - пайда мен 
залал туралы бағалау есептемесі

оценочный счет - бағалау шоты 
оценщик - бағалаушы, баға белгілеуші
оценщик активов - активтерді бағалаушы

оценщик недвижимости - жылжымайтын мүлікті 
бағалаушы

оценщик независимый - тəуелсіз бағалаушы
оценщик официальный - ресми бағалаушы
оценщик профессиональный - кəсіби бағалаушы
очаг поражения - зақымдау ошағы
очевидное право собственности - айқын меншік 
құқығы

очень высокая цена - өте жоғары баға
очень крупная финансовая сделка - өте ірі қаржы 
мəмілесі

очень крупный - өте ірі 
очень крупный банк - өте ірі банк
очень крупный синдицированный банковский кредит 

- синдикатталған өте ірі банк кредиті
очень низкая цена - өте төмен баға
очень рискованная облигация - өте қатерлі (тəуекелдік) 
облигация

очень рискованные ценные бумаги - өте қатерлі 
(тəуекелдік) бағалы қағаздар

очень слабый рынок - өте əлсіз нарық
очередной взнос - кезекті жарна
очередной взнос при продаже в рассрочку - мəулеттік 
сату кезіндегі кезекті жарна

очередной взнос уплачен - кезекті жарна төленді
очередной ипотечный взнос - кезекті ипотекалық жарна 
очередной платеж - кезекті төлем
очередной платеж при покупке в рассрочку - 
мəулеттік сатып алу кезіндегі кезекті төлем

очередной страховой взнос - кезекті сақтандыру 
жарнасы 

очередной транш кредита МВФ - ДВҚ кредитінің 
кезекті траншы

очередность - кезектілік 
очередность выплаты задолженности - берешекті 
төлеу кезектілігі

очередность обслуживания - қызмет көрсету кезектілігі
очередность платежей - төлемдердің кезектілігі
очередность погашения требований по денежному 
обязательству - ақша міндеттемесі бойынша 
талаптарды өтеудің кезектілігі

очередность претензий по долгам - борыштар бойынша 
кінəрат-талаптардың кезектілігі 

очередность требований по долгам - борыштар 
бойынша талаптардың кезектілігі

очередность удовлетворения требований - талаптарды 
қанағаттандырудың кезектілігі

очередь - кезек
очистка от таможенных пошлин - кедендік баж 
салығынан тазарту

очистка от таможенных формальностей - кеден 
ресімдемелерінен тазарту

очистка правовая - құқықтық тазарту
очистка счета - шотты тазарту
“очистка” - “тазартым”, “тазарту”
очищаемый счет - тазартылатын шот
“очищать” - “тазарту”
очищение от пошлины - баж алымынан тазарту
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очищенное от долгов и иных обязательств имущество 
- борыштар мен өзге де міндеттемелерден тазартылған 
мүлік

ошейник - қарғыбау 
ошибаться - жаңылу
ошибка - қате, қателік
ошибка бухгалтерского учета - бухгалтерлік есептің 
қатесі

ошибка в бухгалтерской записи - бухгалтерлік 
жазбадағы қате

ошибка в вычислении - есептеудегі қате
ошибка в данных - деректердегі қате
ошибка в интерпретации данных - деректерді 
түсіндірудегі қате

ошибка в осуществлении операций - операцияларды 
жүзеге асырудағы қате

ошибка в передаче данных - деректерді берудегі қате
ошибка в проводке - өткізбедегі (жазбадағы) қате
ошибка в расчетах - есеп айырысудағы қате
ошибка в расчете - есептегі қате
ошибка в цене - бағадағы қате
ошибка вероятная - ықтимал қате
ошибка грубая - өрескел қате
ошибка допустимая - рауалы қате
ошибка допущенная - жіберілген қате
ошибка единичная - бірлі-жарым қате
ошибка и пропуск в бухгалтерском учете - 
бухгалтерлік есептегі қате мен түсіп қалу

ошибка контировки в бухгалтерском учете - 
бухгалтерлік есептегі өткізбе қатесі

ошибка наблюдения - қадағалау қатесі
ошибка неисправленная - түзетілмеген қате
ошибка непоправимая - түзетілмейтін қате
ошибка округления - дөңгелектеу қатесі
ошибка относительная - салыстырмалы қате
ошибка оценивания - бағалау қатесі
ошибка оценки - бағалаудағы қате
ошибка постоянная - тұрақты қате

ошибка правовая - құқықтық қате
ошибка предельная - шекті қате
ошибка преднамеренная - қасақы қате, əдейі қате 
ошибка представительности - көрнектілік қатесі 
ошибка принципа в бухгалтерском учете - 
бухгалтерлік есептегі қағидат қатесі

ошибка прогноза - болжам қатесі
ошибка прогнозирования - болжам жасаудағы қате
ошибка программирования - бағдарламалау қатесі
ошибка программы - бағдарлама қатесі
ошибка регистрации - тіркеу қатесі
ошибка систематическая - жүйелік қате
ошибка суммарная - жиынтық қате
ошибка, выраженная в процентах - пайызбен 
тұлғаланған қате

ошибка, допущенная во время работы - жұмыс 
уақытында жіберілген қателік

ошибка, допущенная при приемочном контроле - 
қабылдауды бақылаған кезде жіберілген қате

ошибки и пропуски в платежном балансе - төлем 
теңгеріміндегі қателер мен қалып қойған сөздер

ошибочно посланный платежный документ - жаңылыс 
жіберілген төлем құжаты

ошибочное дебетование - қате дебеттеу
ошибочный платеж - қате төлем
оштрафовать - айыппұл салу
ощипывание - сидамдау 
“ощипывание активов” - “активтерді жұлмалау”, 

“активтерді сидамдау”
ощутимая прибыль - елеулі пайда 
ощутимые потери - елеулі шығасы, елеулі ысырап
ощутимый убыток - елеулі залал
ощущается недостаток в деньгах - ақшаның 
жетімсіздігі сезілуде

ощущать нехватку наличности - қолма-қол ақшаның 
жетпейтіндігін сезу

ощущение - сезім, сезіну
ощущение жесткого прессинга - қатал қысымды сезіну

П 
паблисити - паблисити
павильон - павильон
пагамент - пагамент 
пагинация - пагинация
падать в цене - бағаның құлдырауы 
падающая валюта - құлдыраушы валюта, 
құнсызданушы валюта 

падающая цена - құлдыраушы баға 
падающий спрос - құлдыраушы сұраныс 
падение - төмендеу, құлдырау
падение в цене - бағасы құлдырау
падение валютного курса - валюта бағамының 
құлдырауы

падение конъюнктуры - жағдаяттың құлдырауы
падение курса - бағамның құлдырауы 
падение курса валюты - валюта бағамының құлдырауы

падение нормы прибыли - пайда мөлшерінің төмендеуі
падение покупательной способности - сатып алуға 
қабілеттіліктің төмендеуі

падение производительности труда - еңбек 
өнімділігінің төмендеуі

падение тарифов - тарифтердің төмендеуі 
падение тарифов на рынке тоннажа - тоннаж 
нарығында тарифтердің төмендеуі 

падение цен - бағаның төмендеуі, бағаның құлдырауы
паевой инвестиционный фонд - үлеспұлдық 

(жарнапұлдық) инвестициялық қор
паевой капитал - үлеспұлдық капитал
паевой счет - үлеспұлдық шот
паевой счет в кредитном союзе - несие одағындағы 
үлеспұлдық шот 

паевой траст - үлеспұлдық сенімгерлік
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паевой фонд - үлеспұлдық қор
пай - пай, үлеспұл, үлестік жарна, жарнапұл 
пай бенефициария - бенефициарий үлеспұлы 
пай вступительный - кіріс үлеспұлы 
пай продавца во взаимном фонде - сатушының өзара 
қарыз қорындағы үлеспұлы

пайщик - пайшы, жарнашы, үлескер, үлеспұлшы 
пакет - пакет 
пакет акций - акциялар пакеті
пакет бюджетных предложений - бюджеттік ұсыныстар 
пакеті

пакет векселей - вексельдер пакеті
пакет госбумаг - мемлекеттік қағаздар пакеті
пакет данных - деректер пакеті 
пакет двойной - қосарлы пакет
пакет документов - құжаттар пакеті
пакет заказов - тапсырыстар пакеті
пакет заявлений - мəлімдемелер пакеті
пакет информации - ақпарат пакеті
пакет мер - шаралар пакеті
пакет мероприятий - іс-шаралар пакеті
пакет новых займов - жаңа қарыздар пакеті
пакет нормативных документов - нормативтік 
құжаттар пакеті

пакет облигаций - облигациялар пакеті
пакет оборотных кредитно-денежных документов - 
айналымдық кредит-ақша құжаттарының пакеті 

пакет предложений - ұсыныстар пакеті
пакет программ - бағдарламалар пакеті
пакет с деньгами - ақша салынған пакет
пакет соглашений о ссуде - несие туралы келісімдер 
пакеті

пакет услуг - көрсетілетін қызметтер пакеті
пакет финансовый - қаржылық пакет
пакет ценных бумаг - бағалы қағаздар пакеті 
пакт - пакт 
пакт о взаимной помощи - өзара жəрдемдесу пактісі
палата - палата
палата арбитражная - арбитраждық палата, төрелік 
палата

палата аудиторов - аудиторлар палатасы
палата брокерская - делдалдық палата
палата верхняя - жоғарғы палата
палата депутатов - депутаттар палатасы
палата казенная - қазыналық палата
палата клиринговая - клирингілік палата
палата комиссионная - комиссиялық палата
палата контрольная - бақылау палатасы
палата контрольно-счетная - бақылау-есеп палатасы
палата нижняя - төменгі палата 
палата парламента - парламент палатасы 
палата расчетная - есеп айырысу палатасы
палата счетная - санақ палатасы, есеп палатасы
палата торговая - сауда палатасы 
палеография - палеография 
палимпсест - палимпсест 
памятка - жаднама, жадуал 
памятная книжка - естелік кітапша

памятная почтовая марка - атаулы пошта маркасы, 
ескерткіштік пошта маркасы

памятник - ескерткіш
памятник документальный - деректі ескерткіш 
памятник историко-культурного документального 
наследия - тарихи-мəдени құжаттық мұра ескерткіші

памятник исторический - тарихи ескерткіш
памятник письменности - жазу ескерткіші
памятный выпуск - ескерткіштік шығарылым
память - жад
память ЭВМ - электронды-есептеу машинасының 
зердесі, ЭЕМ зердесі

панама - панама 
Панафриканский почтовый союз (ППС) - 
Панафрикалық пошта одағы

панель предложения - ұсыныс жинақтамасы 
паника - үрей, дүрбелең, абыржушылық 
“пан-пин пара” - “пан-пин пара”
папирус - папирус
папка - папка
папка для бумаг - қағаз папкасы
папка для писем - хаттар салынатын папка
папка для тетрадей - дəптер папкасы
“пара ПАН-ПИН” - “пара ПАН-ПИН”
пара почтовых марок - жұп пошта маркасы
параграф - параграф, тармақша
параграф договора - шарт параграфы 
параграф классификации доходов и расходов 
государственного бюджета - мемлекеттік бюджеттің 
кірісі мен шығысы сыныптамасының параграфы

параграф контракта - келісімшарт параграфы
парадокс бережливости - ұқыптылық оғаштығы
парадокс сбережения - жинақ ақша оғаштығы
параллель - қатарлас, тұстасым
параллельная валюта - қосарлас валюта
параллельная сделка - қатарлас мəміле
параллельно - қатарлас, тұстас 
параллельные валютные курсы - қатарлас валюта 
бағамы

“параллельные кредиты” - “қатарлас кредиттер”
параллельные обязательства - қатарлас міндеттемелер
параллельный рынок - қатарлас нарық
параллельный рынок ссудного капитала - несие 
капиталының қосарлас нарығы

параллельный стандарт - қатарлас стандарт
параметр - параметр
параметры воздуха - ауа өлшемі
параметры расчетные - есеп айырысу параметрлері
параф - параф 
парафирование - парафирлеу, алдын ала қол қою, əрбір 
бетке қол қою

парафирование договора - шартқа күні бұрын қол қою
парафирование документа - құжатқа алдын ала қол 
қою

парафирование контракта - келісімшартқа алдын ала 
қол қою

парафировать соглашение - келісімге қол қою
парвэлью - парвэлью 
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“пари пассю” - “пари-пассю”, тең құқықты
париация - париация 
паритет - тепе-теңдік, бара-барлық, бірдейлік
паритет акций - акциялардың бара-барлығы
паритет валют - валюталардың бара-барлығы
паритет валютный - валюта тепе-теңдігі 
паритет вексельный - вексель тепе-теңдігі
паритет доллара (долларовый) - доллар тепе-теңдігі
паритет заказов брокерам - делдалдарға тапсырыстың 
тепе-теңдігі

паритет золотой - алтын тепе-теңдігі, алтын баламасы, 
балама алтын

паритет конверсионный - айырбасталым тепе-теңдігі
паритет конвертации - айырбасталым тепе-теңдігі 
паритет между двумя курсами - екі бағам арасындағы 
бара-барлық

паритет монетарный - монетарлық тепе-теңдік
паритет монетный - мəнет тепе-теңдігі
паритет номинальный - атаулы тепе-теңдік
паритет обменный - айырбас тепе-теңдігі
паритет опциона - опцион тепе-теңдігі
паритет официальный - ресми тепе-теңдік
паритет перекрестный - тоғыспалы тепе-теңдік
паритет покупательной силы - сатып алу күшінің тепе-
теңдігі

паритет покупательной способности - сатып алу 
қабілетінің тепе-теңдігі

паритет покупательной способности валют - 
валюталардың сатып алуға жарамдылығының тепе-
теңдігі

паритет процентный - пайыздық тепе-теңдік
паритет процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлеменің бара-барлығы 

паритет скользящий - сырғымалы тепе-теңдік
паритет согласованный - келісілген тепе-теңдік
паритет стратегический - стратегиялық тепе-теңдік
паритет существующий - қолданымдағы тепе-теңдік
паритет твердый - тұрақты тепе-теңдік
паритет фиксированный - тиянақталған тепе-теңдік
паритет цен - бағаның тепе-теңдігі
паритет ценных бумаг - бағалы қағаздардың бара-
барлығы 

паритет, искусственно поддерживаемый - жасанды 
жолмен қолдаулы тепе-теңдік 

паритетная цена - бара-бар баға, тепе-тең баға
паритетный курс - бара-бар бағам
паритетный опцион - тепе-тең опцион
парк почтового вагона - пошта вагоны паркі
парк технологический - технологиялық парк
парламент - парламент 
парламентарий - парламентші
парламентер - парламентер, бітімгер
парламентская делегация - парламенттік делегация
парламентская комиссия - парламенттік комиссия
парламентские дебаты - парламенттік пікіртартыс
парламентский иммунитет - парламенттік иммунитет
парламентский кризис - парламенттік дағдарыс
парламентское большинство - парламенттік көпшілік

парные акции - жұп акция
пароль - пароль
пароход почтовый - пошта пароходы
партийонный прием - топтамалы қабылдау
партионная проверка - топтамалық тексеру
партионные отправления - топтамалы жөнелтімдер
партионные почтовое отправления - топтамалы пошта 
жөнелтімдері

партионный метод учета - топтамалық есеп əдісі, 
топтамалық есептеу əдісі

партия - топтама 
партия акций - акциялар топтамасы
партия аукционная - аукциондық топтама
партия облигаций - облигациялар топтамасы
партия порожных мешков - бос қаптар топтамасы
партия ценных бумаг на предъявителя - ұсынушыға 
арналған бағалы қағаздар топтамасы

партнер - серіктес, ойынсерік, əріптес 
партнер активный - белсенді серіктес
партнер ассоциированный - қауымдасқан серіктес
партнер в банке - банктегі əріптес (серіктес)
партнер в совместном счете - бірлескен шоттағы 
əріптес (серіктес)

партнер генеральный - бас серіктес
партнер главный - басты серіктес
партнер зарубежный - шетелдік серіктес
партнер коммандитный - коммандиттік серіктес, 
сенімгерлік серіктес

партнер надежный - сенімді серіктес
партнер ненадежный - сенімсіз серіктес 
партнер нечестный - арамы серіктес
партнер номинальный - атаулы серіктес
партнер ответственный - жауапты серіктес
партнер пассивный - енжар серіктес
партнер по договору - шарт бойынша серіктес
партнер по рынку - нарық бойынша серіктес
партнер полноправный - толық құқықты серіктес
партнер равноправный - тең құқықты серіктес
партнер с ограниченной ответственностью - 
жауапкершілігі шектеулі серіктес

партнер тайный - құпия серіктес
партнер теневой - көлеңкелі серіктес
партнер управляющий - басқарушы серіктес
партнерская структура управления - басқарудың 
серіктес құрылымы

партнерский кредит - серіктес кредиті
партнерское банковское дело - серіктес банк ісі
партнерство - серіктестік, əріптестік 
партнерство многостороннее - көп тарапты əріптестік
партнерство социальное - əлеуметтік серіктес
партнершип - толымды серіктестік
партнершип с ограниченной ответственностью - 
жауапкершілігі шектеулі толымды серіктестік

паспорт - паспорт‚ төлқұжат 
паспорт архива - мұрағат төлқұжаты
паспорт импортной сделки - импорттық мəміле 
төлқұжаты

паспорт сводный - жиынтық төлқұжат
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паспорт сделки - мəміле төлқұжаты
паспорт ставок - мөлшерлеме төлқұжаты
паспортизация - төлқұжаттау
пассажир - жолаушы
пассажирские перевозки - жолаушылар тасымалы
пассажирский поезд - жолаушылар пойызы
пассив - пассив 
пассив баланса - теңгерім пассиві
пассив банка - банк пассиві
пассив по внешним операциям - сыртқы операциялар 
бойынша пассив

пассив потребителя - тұтынушы пассиві
пассивное сальдо платежного баланса - төлем 
теңгерімінің пассив сальдосы

пассивное перестрахование - пассивтік қайта 
сақтандыру 

пассивное создание расчетных денег - есеп айырысу 
ақшасының пассив жасалымы

пассивность - енжарлық, əрекетсіздік
пассивные банковские операции - банктің пассив 
операциялары

пассивные облигации - пассив облигациялар, енжар 
облигациялар 

пассивные операции банков - банктердің пассив 
операциялары

пассивный депо счет - пассив депо шот
пассивный налог - пассивті салық
пассивный партнер с неограниченной 
ответственностью - жауапкершілігі шектеусіз енжар 
серіктес

пассивный партнер с ограниченной 
ответственностью - жауапкершілігі шектеулі енжар 
серіктес

пассивный платежный баланс - пассив төлем  
теңгерімі 

пассивный счет - пассив шот
пассивный торговый баланс - пассив сауда теңгерімі, 
сауданың пассив теңгерімі 

пассивный траст - енжар сенім қоры
пассивы - пассивтер 
пассивы иностранные - шетелдік пассивтер 
“пассивы краткосрочные” - “қысқа мерзімді 
пассивтер”

пассивы текущие - ағымдағы пассивтер
пассивы устойчивые - орнықты пассивтер
пассивы, участвующие в расчете - есеп айырысуға 
қатысатын пассивтер

пастиш - пастиш
патент - патент, куəлендірме 
патент на полномочия - өкілеттік патенті
патентная лицензия - патенттік лицензия
патентное обложение - патент салығы
патентный сбор - патент алымы
патентованный - патенттелген
патентовать - патенттеу
патентовладелец - патент иеленуші
патентодержатель - патент ұстаушы
патентообладатель - патент иесі

патентоспособность - патентке қабілеттілік
патентоспособный - патентке қабілетті
патриот - патриот, отаншыл
патруль - патруль
пауза - үзіліс
паушальная сумма - паушалдық сома
паушальная цена - паушалдық баға, тұтас баға 
паушальный платеж - паушалдық төлем, тұтас төлем 
паушальный способ налоговой базы - салық 
базасының тұтас тəсілі 

пачка - бума, буда 
пачка банкнот - банкнот бумасы
пачка чеков - чек бумасы
пачкообвязочная (пачкообвязывающая) машина - 
буманы орап байлаушы (орап байлайтын) машина

пеггинг - пеггинг 
педагог - педагог, ұстаз
педагогика - педагогика
педантизм - кірпияздық
пезо - пезо 
пейджинговая связь - пейджингілік байланыс
пенал - пенал
пенальти - пенальти, айыпақы
пени за просрочку платежа - төлем мерзімінің өткені 
үшін өсімақы

пенсии на льготных условиях - жеңілдік тəртіппен 
тағайындалған зейнетақы

пенсионер - зейнеткер
пенсионер, пенсионерка - зейнеткер
пенсионная закладная - зейнетақылық кепілхат
пенсионная касса - зейнетақы кассасы 
пенсионная касса ВПС - ДПО-ның зейнетақы кассасы
пенсионная налоговая льгота - зейнетақылық салық 
жеңілдігі 

пенсионная система - зейнетақы жүйесі
пенсионное накопление - зейнетақы қорланымы 
пенсионное обеспечение - зейнетақымен 
қамсыздандыру 

пенсионные активы - зейнетақы активтері 
пенсионные выплаты - зейнетақы төлемдері
пенсионные извещения - зейнетақы хабарламасы 
пенсионные накопления вкладчика - салымшының 
зейнетақы қорланымы

пенсионный доход - зейнетақы табысы
пенсионный платеж - зейнетақы төлемі
пенсионный сберегательный счет - зейнетақының 
жинақ шоты

пенсионный траст - зейнетақы сенім қоры
пенсионный фонд - зейнетақы қоры 
пенсия - зейнетақы 
пенсия за выслугу лет - еңбек сіңірген жылдар үшін 

(үздіксіз еңбек үшін) берілетін зейнетақы
пенсия за погибшего воина - қаза болған жауынгер 
үшін берілетін зейнетақы

пенсия индексируемая - индекстелетін зейнетақы
пенсонная касса Казпочты - Қазпоштаның зейнетақы 
кассасы

пеня - өсім, өсімақы, өсімпұл 
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пеня за задержку платежа - төлемді кідірткені үшін 
төлемақы өсімі

пеня за просрочку платежа - төлемді мерзімінде 
төлемегені үшін төлемақы өсімі

пеня налога - салық өсімпұлы
первая эмиссия - алғашқы эмиссия (шығарылым)
первенство - біріншілік 
первичная запись сделки с ценными бумагами - 
бағалы қағаздармен мəміленің бастапқы жазбасы

первичная информация - бастапқы ақпарат
первичная ипотека - бастапқы ипотека 
первичная книга регистрации - бастапқы тіркеу  
кітабы

первичная продажа ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
алғашқы сату

первичная сортировка - бастапқы сұрыптау
первичная тенденция движения курсов - бағам 
қозғалысының бастапқы үрдісі

первичная эмиссия акций - акциялардың бастапқы 
эмиссиясы

первичное деление рисков - тəуекелдікті бастапқы бөлу
первичное обязательство - бастапқы міндеттеме
первичное предложение - бастапқы ұсыныс, əуелгі 
ұсыныс 

первичное предложение ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың бастапқы ұсынысы

первичное размещение ценных бумаг на рынке - 
бағалы қағаздарды нарықта бастапқы орналастыру

первичное распределение ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды бастапқы бөлу

первичное страхование - бастапқы сақтандыру
первичные бессрочные заимствования банка - банктің 
бастапқы мерзімсіз өзара қарыз алысуы

первичные данные - алғашқы деректер, бастапқы 
деректер

первичные деньги - бастапқы ақша
первичные документы - бастапқы құжаттар
первичные доходы на акцию - акцияға шаққандағы 
бастапқы табыс

первичные резервы - бастапқы сақтық қор
первичные ценные бумаги - бастапқы бағалы қағаздар
первичный - бастапқы, əуелгі 
первичный выпуск ценных бумаг - бастапқы бағалы 
қағаздар шығарылымы 

первичный депозит - бастапқы депозит
первичный дилер - бастапқы дилер 
первичный документ - алғашқы құжат
первичный заемщик ссуды - несиенің алдыңғы 
қарызгері

первичный ипотечный рынок - бастапқы ипотекалық 
нарық

первичный капитал банка - банктің бастапқы 
капиталы

первичный кредитор - бастапқы несиегер
первичный резерв банка - банктің бастапқы сақтық 
қоры

первичный рынок - бастапқы нарық
первичный рынок ценных бумаг - бастапқы бағалы 

қағаздар нарығы, бағалы қағаздардың бастапқы 
нарығы

первичный страховой взнос - бастапқы сақтандыру 
жарнасы

первичный учет - алғы есеп, бастапқы есеп
первое залоговое право - бірінші кепілзат құқығы
первое погашение ссуды - несиенің алғашқы өтелуі
первое поколение финансовых инструментов - қаржы 
құралдарының алғашқы буыны

первое предложение - алғашқы ұсыныс
первоисточник - түпнегіз, түпдерек
первоклассная коммерческая бумага - бірінші 
сыныпты коммерциялық қағаз

первоклассная кредитная карта - бірінші сыныпты 
кредит картасы

первоклассная кредитная карточка - бірінші сыныпты 
кредит карточкасы 

первоклассная облигация - бірінші сыныпты   
облигация

первоклассная ставка - бірінші сыныпты мөлшерлеме
первоклассная торговая категория - бірінші сыныпты 
сауда санаты

первоклассная торговая тратта - бірінші сыныпты 
сауда сенім қоры

первоклассная ценная бумага - бірінші сыныпты 
бағалы қағаз

первоклассное денежное обязательство - бірінші 
сыныпты ақшалай міндеттеме

первоклассные акции - бірінші сыныпты акциялар
первоклассные инвестиции - бірінші сыныпты 
инвестициялар

первоклассные клиенты банка - банктің бірінші 
сыныпты тапсырыскерлері

первоклассный - бірінші сыныпты
первоклассный банк - бірінші сыныпты банк
первоклассный банковский вексель - бірінші 
сыныпты банк векселі

первоклассный вексель - бірінші сыныпты вексель 
первоклассный заемщик - бірінші сыныпты қарызгер
первоклассный переводный вексель - бірінші 
сыныпты аударма вексель

“первоклассный статус” - “бірінші сыныпты мəртебе”
первоклассный торговый вексель - бірінші сыныпты 
сауда векселі

первоначальная маржа - бастапқы маржа 
первоначальная маржа по фьючерсному контракту - 
фьючерстік келісімшарт бойынша бастапқы маржа

первоначальная налоговая скидка - бастапқы салық 
шегерімі

первоначальная подписка - бастапқы жазылыс
первоначальная процентная ставка - бастапқы 
пайыздық мөлшерлеме

первоначальная ставка - бастапқы мөлшерлеме
первоначальная стоимость - бастапқы құн 
первоначальная стоимость активов - активтердің 
бастапқы құны

первоначальная стоимость акций - акциялардың 
бастапқы құны



811 ПЕРЕВЕСТИ

первоначальная стоимость капитального актива - 
күрделі активтің бастапқы құны

первоначальная стоимость основных средств - негізгі 
құрал-жабдықтың бастапқы құны

первоначальная стоимость основных фондов - негізгі 
қорлардың бастапқы құны

первоначальная стоимость основных фондов 
за вычетом износа - негізгі қорлардың тозуды 
шегергендегі бастапқы құны

первоначальная стоимость основных фондов с учетом 
износа - негізгі қорлардың тозуды есептегендегі 
бастапқы құны

первоначальная сумма аккредитива - аккредитивтің 
бастапқы сомасы

первоначальная сумма займа - қарыздың бастапқы 
сомасы

первоначальная цена - бастапқы баға
первоначальная цена актива - активтің бастапқы 
бағасы

первоначальная цена ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың бастапқы бағасы

первоначальное накопление - бастапқы қорланым
первоначальное накопление капитала - капиталдың 
бастапқы қорлануы

первоначальное условие в страховании - 
сақтандырудағы бастапқы жағдай

первоначальные инвестиции - бастапқы 
инвестициялар

первоначальные капиталовложения - бастапқы 
күрделі қаржы

первоначальные льготы - бастапқы жеңілдіктер
первоначальный - алғашқы, бастапқы, əуелгі
первоначальный аккредитив - бастапқы аккредитив
первоначальный взнос - бастапқы жарна
первоначальный вкладчик - бастапқы салымшы
первоначальный гарантийный задаток - бастапқы 
кепілдікті кепілақша, бастапқы кепілдікті қардар

первоначальный дисконт - бастапқы дисконт 
первоначальный договор - бастапқы шарт
первоначальный иск - бастапқы талап, бастапқы 
қуыным

первоначальный капитал - бастапқы капитал
первоначальный остаток - бастапқы қалдық
первоначальный платеж - бастапқы төлем
первоначальный подписчик на акции - акцияларға 
бастапқы жазылушы

первоначальный сбор - бастапқы алым
первоначальный срок - бастапқы мерзім
первоначальный срок депозита - депозиттің бастапқы 
мерзімі

первоначальный срок ссуды - несиенің бастапқы 
мерзімі

первоначальный срок ценной бумаги - бағалы 
қағаздың бастапқы мерзімі

первоочередной - бірінші кезектегі, кезек күттірмейтін
первоочередной - бірінші кезектегі
первоочередной должник - бірінші кезектегі борышкер
первоочередной платеж - бірінші кезектегі төлем

первоочередность - бірінші кезектілік
первоочередные выплаты - бірінші кезекте төленетін 
төлем

первоочередные долги - бірінші кезектегі борыш 
первоочередные ценные бумаги - бірінші кезектегі 
бағалы қағаздар

первопричина - бастапқы себеп, алғашқы себеп
первостепенный - бірінші дəрежелі, маңдайалды 
первые адресаты - алғашқы адресаттар
первый банк - бірінші банк 
первый бенефициарий - бірінші бенефициарий
первый взнос - алғашқы жарна
первый выпуск акций - акциялардың бірінші 
шығарылымы

первый выпуск ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
бірінші шығарылымы

первый день расчетного периода - есеп айырысу 
кезеңінің алғашқы күні

первый день уведомления - хабарламаның алғашқы 
күні

первый кассир - бірінші кассир
первый кредитор - бірінші несиегер
первый расчетный день - алғашқы есеп айырысу күні
первый риск - алғашқы тəуекел
первый страховой взнос - бірінші сақтандыру жарнасы
первый экземпляр векселя - вексельдің бірінші данасы
первый экземпляр тратты - траттаның бірінші данасы
первым поступил, первым продан - бірінші болып 
түсті, бірінші болып сатылды

первым прибыл, первым обслужен (ФИФО) - 
алдымен келді, алдымен қызмет көрсетілді 

первым прибыл, последним обслужен - алдымен келді, 
соңынан қызмет көрсетілді

пергамент - пергамент
переадресование - жаңа мекенжайға жіберу, мекенжайға 
қайта жіберу

переадресование документарного аккредитива - 
құжаттамалық аккредитивті басқа мекенжайға жіберу

переадресовка - басқа мекенжайға жіберу, мекенжайды 
өзгертіп жазу

переадресовка - басқа мекенжайға жіберу, мекенжайды 
өзгертіп жазу

переадресовывать - басқа мекенжайға жіберу
переассигнация - қайтадан қаржы бөлу
переассигновать - жаңадан қаржы бөлу
переаттестация - қайта аттестаттау
перебалансировать - қайта теңгерімдеу
перебивать цену - бағасын асыру
перебой - іркіліс
перебор - артық алу, артық алым
переброска - ауыстыру
переброска инвестиций по телефону - 
инвестицияларды телефон арқылы аудару

перевалка груза - жүкті ауыстырып тиеу
переведенный аванс - аударылған аванс (алғытөлем)
переведенный счет - аударылған шот
перевести в специальное право заимствования (СПЗ) 

- арнаулы өзара қарыз құқығына аудару
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перевод - аударым, аударылым, аудару; тəржіме, аударма
перевод аванса - авансты (алғытөлемді) аудару
перевод агента - агентті ауыстыру, агентті аудару
перевод аккредитива - аккредитивті аудару
перевод банковский - банк аударымы, банктің ақша 
аударуы

перевод безналичный - қолма-қол ақшасыз аударым
перевод в другую валюту - басқа валютаға аудару
перевод в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі аударым

перевод в наличность - қолма-қол ақшаға аудару
перевод в наличные (деньги) - қолма-қол ақшаға аудару
перевод в покрытие - қарызды өтеуге аудару
перевод в резерв - сақтық қорға аудару
перевод в счет контракта - келісімшарт шотына аудару, 
келісімшарт есебіне аудару

перевод в счет платежа - төлем шотына аудару, төлем 
есебіне аудару

перевод в форме банковской тратты - банк траттасы 
нысанындағы аударым

перевод в форме чека - чек нысанындағы аударым
перевод валюты - валютаны аудару
перевод валюты на счет - валютаны шотқа аудару 
перевод вкладов - салым ақша аудару
перевод вложений в иностранной валюте в 
национальную валюту - шетел валютасы түріндегі 
салымды ұлттық валютаға аудару

перевод денег (денежный) - ақша аудару, ақша 
аударымы

перевод денег на предъявителя - ұсынушыға арналған 
ақша аударымы

перевод денег по почте - ақшаны пошта арқылы аудару
перевод денег по телеграфу - ақшаны телеграф арқылы 
аудару

перевод денег по телефону - ақшаны телефон арқылы 
аудару 

перевод денег с аккредитива - аккредитивтен ақша 
аудару

перевод денежных средств - ақша қаражатын аудару
перевод денежных сумм - ақшалай сома аудару
перевод дивидендов - дивидендтерді аудару
перевод документарный - құжаттамалық аударым
перевод долга - борышты аудару 
перевод долга на другое лицо - борышты басқа тұлғаға 
аудару

перевод долга на нового должника - борышты жаңа 
борышкерге аудару

перевод долга по обязательству, обеспечивающему 
залогам - кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеме 
бойынша борышты аудару

перевод за границу - шетелге аударым
перевод из-за границы - шетелден аударым
перевод иностранной валюты - шетел валютасын 
аудару

перевод капитала - капиталды аудару
перевод капитала за границу - капиталды шетелге 
аудару

перевод кредита - кредитті аудару

перевод кредитный - кредиттік аударым
перевод межбанковский - банк аралық аударым
перевод на особый режим кредитования - несие 
берудің ерекше тəртіптемесіне ауыстыру

перевод на счет - шотқа аудару
перевод на счет в банке - банктегі шотқа аудару
перевод наложенного платежа - үстеме төлем 
аударымы

перевод обратный - қайта аудару
перевод обусловленный - алдын ала келісілген   
аударым

перевод платежа - төлем аударымы
перевод платежей с помощью электронной системы - 
төлемдерді электронды жүйенің көмегімен аудару

перевод по почте - поштамен аудару, пошта арқылы 
аудару

перевод по системе списков - тізімдер жүйесі бойынша 
аударым

перевод, полученный банком - банк алған аударым
перевод покрытия - өтемді аудару
перевод почтовый - пошта аударымы, пошта арқылы 
аудару

перевод прибыли - пайданы аудару
перевод прибыли за границу - пайданы шетелге аудару
перевод просроченный - мерзімі өткен аударым
перевод репарационных сумм - репарациялық соманы 
аудару

перевод с помощью индоссамента - индоссаменттің 
көмегімен аудару

перевод с целью освобождения от налогов - 
салықтардан босату мақсатымен аудару

перевод синхронный - ілеспе аударма
перевод со счета - шоттан аударым
перевод средств - қаражат аудару
перевод срочный - жедел аудару
перевод суммы - сома аудару
перевод суммы с одного счета на другой - соманы бір 
шоттан екіншісіне аудару

перевод счета - шотты аудару
перевод телеграфный - телеграф арқылы аудару
перевод третьей стороне - үшінші тарапқа аудару
перевод, учтенный банком - банк есепке алған аударым
перевод ценных бумаг - бағалы қағаздарды аудару
перевод частный - жеке аударым
перевод чеком - чекпен аудару
перевод через банк - банк арқылы аудару
перевод электронный - электрондық аударым
перевод электронных платежей - электронды 
төлемдерді аудару

перевод-заказ - тапсырыс-аударым
переводимость валюты - валютаның аударымдылығы
переводимость права собственности одного лица 
другому - біреудің меншік құқығының екінші біреуге 
аударылатындығы

переводить деньги с аккредитива - аккредитивтен 
ақша аудару

переводить по почте - пошта арқылы аудару
переводная сумма - аударым сомасы
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переводная таблица архивных шифров - мұрағат 
мұқамдарының аударма кестесі 

переводная телеграмма - аударымдық жеделхат
переводная тратта - аудармалы тратта
переводное письмо - аударым хат
переводной коэффициент - аударым коэффициенті
переводной платеж - аударымдық төлем 
переводные операции - аударым операциялары
переводный - аудармалы 
переводный аккредитив - аудармалы аккредитив
переводный билет - аударым билеті
переводный вексель - аударма вексель
переводный вексель к инкассо - инкассоға 
аударылатын вексель

переводный вексель к оплате - төлем төлеуге 
ұсынылған аударма вексель

переводный вексель, оплачиваемый по предъявлении 
- ұсынылуы бойынша төленетін аударма вексель 

переводный документ - аударым құжаты 
переводный евровексель - аударма еуровексель
переводный заработок - аудармалы жалақы
переводный ключ - аударым кілті
переводный обратный вексель - кері аударма вексель
переводный платеж - аудармалы төлем 
переводный счет - аударма шот
переводный тенге - аударма теңге
переводный чек - аударма чек
переводный шифр - аударым мұқамы, аударым 
шартбелгісі

переводом - аударма жолымен, аудару арқылы
переводоотправитель - аударымды жөнелтуші
переводополучатель - аударым алушы
переводчик - аудармашы, тілмəш 
переводы - аударымдар 
переводы за границу - шет елге аударма
перевоз - тасымал, кіре
перевозить авиатранспортом - авиакөлікпен 
тасымалдау

перевозка - тасымал, тасымалдау
перевозка денег - ақша тасымалы (тасымалдау)
перевозка денег в бронированных автомобилях - 
ақшаны сауытты автомобильдермен тасымалдау

перевозка денег специализированными машинами 
- ақшаны мамандандырылған машиналармен 
тасымалдау

перевозка почтового отправления - пошта жөнелтімін 
тасымалдау

перевозка почты - пошта тасымалы, пошта тасымалдау
перевозка централизованная - орталықтандырылған 
тасымал 

перевозочное средство - тасымалдау құралы
перевозочные документы - тасымалдау құжаттары
перевозчик - тасымалдаушы, кіреші 
перевооружение почты - поштаны қайта жарақтандыру 
переворот - түбірлі өзгеріс; төңкеріс 
перевыборы - қайта сайлау, жаңадан сайлау
перевыполнение - асыра орындау
перевязь - байлам, байлама

перегиб - асыра сілтеу
переговоры - келіссөз 
переговоры взаимовыгодные - өзара тиімді келіссөз
переговоры двусторонние - екі тарапты келіссөз
переговоры закулисные - астыртын келіссөз
переговоры коллективные - ұжымдық келіссөз
переговоры коммерческие - коммерциялық келіссөз
переговоры конструктивные - сындарлы келіссөз
переговоры конфиденциальные - құпия келіссөз
переговоры межправительственные - үкіметаралық 
келіссөз

переговоры многосторонние - көптарапты келіссөз
переговоры на высоком уровне - биік деңгейдегі 
келіссөз

переговоры на высшем уровне - жоғары деңгейдегі 
келіссөз

переговоры неофициальные - бейресми келіссөз
переговоры о заключении кредитной сделки - несие 
мəмілесін жасасу туралы келіссөз

переговоры о таможенных тарифах - кедендік 
тарифтер туралы келіссөз

переговоры об отсрочке платежей по задолженности - 
берешек бойынша төлемдердің мерзімін ұзарту туралы 
келіссөз

переговоры официальные - ресми келіссөз
переговоры по заключению кредитной сделки - 
кредит мəмілесін жасасу жөніндегі келіссөз

переговоры совместные - бірлескен келіссөз
переговоры торговые - сауда келіссөзі
переговоры трехсторонние - үш тарапты келіссөз
перегрев - ысыну, тым қызып кету 
перегрев экономики - экономиканың тым қызып кетуі 
перегруженность - жұмысбастылық 
перегруженный рынок - артық жүктелген нарық 
перегрузка - артық тиеу; қайта тиеу
перегрузка депеш - жеделхаттарды қайта тиеу
перегруппировка - қайта топтау, қайта топтастыру
перегруппировка акций - акцияларды қайта топтау
перед закрытием - жабылар алдында 
передаваемое краткосрочное денежное обязательство 

- табысталатын қысқа мерзімді ақшалай міндеттеме
передаваемость - табысталатындық
передаваемый - табысталатын, берілетін
передаваемый аккредитив - табысталатын аккредитив
передаваемый вкладной сертификат - табысталатын 
салымдық сертификат

передаваемый денежный документ - табасталатын 
ақша құжаты

передаваемый соло-вексель - табысталатын соло-
вексель

переданная стоимость - табысталған құн 
переданный аванс - берілген аванс (алғытөлем)
переданный в пользование - пайдалануға берілген
передаточная ведомость - табыстама тізімдеме, 
табыстау тізімдемесі

передаточная надпись - табыстама жазба
передаточная надпись в пользу банка - банк 
пайдасына табыстама жазба 
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передаточная надпись в пользу третьего лица - 
үшінші тұлғаның пайдасына жазылған табыстама 
жазба

передаточная надпись держателя векселя - вексель 
ұстаушының табыстама жазбасы

передаточная надпись на векселе - вексельдегі 
табыстама жазба 

передаточная надпись на обороте векселя - вексельдің 
сыртқы бетіндегі табыстама жазба

передаточная надпись на обороте чека - чектің сыртқы 
бетіндегі табыстама жазба

передаточная надпись на оборотной стороне тратты - 
траттаның сыртқы бетіндегі табыстама жазба

передаточная надпись на просроченном векселе - 
мерзімі өткен вексельдегі табыстама жазба

передаточная надпись на тратте - траттадағы 
табыстама жазба

передаточная надпись “только для инкассо” - “тек 
инкассо үшін ғана” деген табыстама жазба

передаточная надпись “только на инкассо” - “тек 
инкассоға ғана” деген табыстама жазба

передаточная подпись - табыстама қолхат
передаточное распоряжение - табыстама өкім, 
табыстама өкімхат

передаточное распоряжение регистратору ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды тіркеушіге берілетін 
табыстама өкім

передаточные платежи - табыстама төлем
передаточный акт - табыстау актісі‚ табыстама акт
передаточный телеграфный чек - телеграфтық 
табыстама чек

передаточный чек - табыстама чек
передатчик - таратқыш
передача - табыстау, табыстама, беру; хабар тарату
передача аванса - авансты (алғытөлемді) табыстау
передача аккредитива - аккредитивті табыстау
передача активов - активтерді табыстау
передача акций - акцияларды табыстау
передача акций в доверительное управление - 
акцияларды сенімгерлікпен басқаруға табыстау

передача акций в залог - акцияларды кепілге табыстау
передача акций в траст - акцияларды сенім қорына 
табыстау

передача акций третьей стороне - акцияларды үшінші 
тарапқа табыстау

передача безвозмездная - өтеусіз табыстау
передача безвозмездно - тегін беру, өтеусіз табыстау
передача безоговорочная - сөзсіз табыстау
передача в дар - сыйға табыстау
передача в доверительное управление - сенімгерлікпен 
басқаруға табыстау 

передача в залог - кепілге табыстау
передача в записи - жазбадағы хабар
передача в траст - сенім қорына табыстау
передача векселя для погашения - вексельді өтеу үшін 
табыстау

передача во владение - иелікке табыстау
передача данных - деректерді табыстау

передача дела - істі табыстау
передача дела в арбитраж - істі төрелік сотқа табыстау
передача дела в суд - істі сотқа табыстау 
передача депеш - жеделхаттарды табыстау
передача документов - құжаттарды табыстау
передача документов безвозмездная - құжаттарды тегін 
тапсыру

передача документов на хранение - құжаттарды 
сақтауға тапсыру 

передача документов по завещанию - құжаттарды 
өсиет бойынша тапсыру

передача документов по индоссаменту - құжаттарды 
индоссамент бойынша тапсыру

передача долгов - борышты табыстау
передача долговых требований - борышкерлік 
талаптарды табыстау

передача доли - үлесті табыстау
передача заказа - тапсырысты табыстау
передача закладной - кепілхатты табыстау
передача залога - кепілзатты табыстау
передача изображения при опубликовании - жариялау 
кезінде кескінді беру 

передача имущества - мүлікті табыстау
передача имущества в доверительное управление - 
мүлікті сенімгерлікпен басқаруға табыстау

передача имущества в обеспечение - мүлікті 
кепілдікпен қамтамасыз етуге табыстау

передача имущества на временное хранение - мүлікті 
уақытша сақтауға табыстау

передача информации - ақпаратты жіберу
передача ипотеки - ипотеканы табыстау
передача иска - қуынымды табыстау
передача контракта - келісімшартты табыстау 
передача кредита по цепочке от конечного кредитора 
к конечному заемщику - кредитті тізбек бойынша 
ақырғы несиегерден ақырғы қарызгерге табыстау

передача кредитором ссуды третьим лицам - 
несиегердің несиені үшінші тұлғаларға табыстауы

передача на баланс - теңгерімге беру
передача на заключение - қорытынды шығаруға беру
передача на рассмотрение - талқылауға табыстау
передача на утверждение - бекітуге беру 
передача недвижимости - жылжымайтын мүлікті 
табыстау

передача неоплаченных счетов - төленбеген шоттарды 
табыстау

передача новостей - жаңалықтар хабары
передача облигаций - облигацияларды табыстау
передача облигаций в качестве залога - 
облигацияларды кепілзат ретінде табыстау

передача обратно путем индоссамента - индоссамент 
арқылы кері табыстау 

передача обязанности - міндеттерді табыстау
передача основного капитала - негізгі капиталды 
табыстау

передача пакета акций - акциялар пакетін табыстау
передача пая - үлеспұлды табыстау
передача по индоссаменту - индоссамент бойынша беру
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передача по наследству - мұралану бойынша табыстау 
передача по радио - радио арқылы беру
передача под контроль - бақылауға алуға беру
передача полиса - полисті табыстау
передача полномочий - өкілеттіктерді табыстау
передача портфеля - қоржынды табыстау
передача прав - құқықтарды табыстау
передача прав по обязательству - міндеттеме бойынша 
құқықтарды табыстау

передача прав по ценной бумаге - бағалы қағаздар 
жөніндегі құқықтарды табыстау

передача прав собственности - меншік құқықтарын 
табыстау

передача права на акции - акцияларға құқықтарды 
табыстау

передача права на вычет убытка - залалды шегеру 
құқығын табыстау

передача права на имущество - мүлікке құқықты 
табыстау

передача права на почтовый перевод - пошта 
аударымына құқықты табыстау

передача права по чеку - чек бойынша құқықты 
табыстау

передача права подписи - қол қою құқығын табыстау
передача права собственности - меншік құқығын беру 

(табыстау)
передача права собственности на акцию - акцияға 
меншік құқығын табыстау

передача риска - тəуекелді табыстау
передача риска перестраховщику - тəуекелді қайта 
сақтандырушыға табыстау

передача с помощью индоссамента - индоссамент 
арқылы табыстау

передача с посыльным - шабарман арқылы табыстау
передача своих обязательств - өз міндеттемелерін 
табыстау

передача собственности - меншікті беру
передача спора в арбитраж - дауды төрелік сотқа 
табыстау

передача страхового полиса - сақтандыру полисін 
табыстау

передача счета - шотты табыстау
передача текста документа - құжат мəтінін беру
передача текста документа при опубликовании - 
жариялау кезінде құжаттың мəтінін беру 

передача технической документации - техникалық 
құжаттаманы табыстау

передача технологии - технологияны табыстау
передача технологии по контракту - технологияны 
келісімшарт бойынша табыстау

передача утвержденная - бекітілген табыстама
передача фондов - қорларды табыстау
передача функции - атқарымды табыстау
передача ценных бумаг - бағалы қағаздарды       
табыстау

передача ценных бумаг в качестве обеспечения 
кредита - бағалы қағаздарды несиені қамтамасыз ету 
ретінде табыстау

передача ценных бумаг на хранение в банк - бағалы 
қағаздарды банкке сақтауға өткізу 

передача чека - чекті табыстау
передающее лицо по трансферту - трансферт бойынша 
табыстаушы тұлға

передающие ценные бумаги - бағалы қағаздарды 
табыстаушылар

передвижение - жылжу, ауысу, аудару
передвижение кредитов - кредиттің ауысуы, кредитті 
ауыстыру

передвижная касса - көшпелі касса
передвижная торговля - көшпелі сауда
передвижное отделение связи - көшпелі байланыс 
бөлімшесі

передвижное почтовое отделение - көшпелі пошта 
бөлімшесі

передвижное почтовое предприятие - көшпелі пошта 
кəсіпорны

передвижное почтовое учреждение - көшпелі пошта 
мекемесі

передвижной - жылжымалы, көшпелі
передвижной узел почтовой связи - жылжымалы пошта 
байланысы торабы 

передвижные весы - жылжымалы таразы
передел - қайта бөлу
передел мирового рынка - дүниежүзілік нарықты қайта 
бөлісу 

переделка - қайта жөндеу, қайта жасау
передепонирование - қайта депозиттеу, қайта депозитке 
салу

передислокация - орын ауыстыру, көшіру
передняя кромка отправления - жөнелтімнің алдыңғы 
жиегі

передоверие - қайта сенім білдіру 
передоверие заказа - тапсырысты басқаға сеніп беру
передовик - алдыңғы қатарлы, озат
передовой - озық
пережитки - сарқыншақ
перезаделка - қайта бекіту 
перезаделка депеши - жеделхатты қайта дайындау
перезаклад - қайта кепілге салу 
перезакладывание - кепілге қайта салу
перезакладывать - қайта салу
перезаключать договор - шартты қайта жасау, шартты 
жаңадан жасау 

перезалог - қайта кепілге салу
перезапись - қайта жазу, қайта түсіру
переизбыток денег - ақшаның тым молдығы
переизбыток наличности - қолда бар ақшаның тым 
молдығы

переиздание - қайта басып шығару, қайта басылым
переиздание стереотипное - стреотиптік қайта басылым
переименование - атын өзгерту, қайта атау
перекапитализированный - қайта капиталдандырылған 
перекапитализировать - қайта капиталдандыру
перекартонирование дел - істерді қайта мұқабалау
переквалификация - мамандығын өзгерту, қайта 
мамандану
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перекладывание ответственности - жауапкершілікті 
басқаға аудару 

переключение программ - бағдарламаларды ауыстыру
“переключение” - “ауыс-түйіс”, “ауыстырым”
перекос - қиғаштық
перекос курсовой - бағамдағы қиғаштық
перекосы в экономике - экономикадағы қиғаштықтар
перекредитовать - қайта несиелендіру
перекрестная гарантия - тоғыспалы кепілдік
перекрестная сделка с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен тоғыспалы мəміле

перекрестная ценовая эластичность спроса - сұраныс 
бағасының тоғыспалы икемділігі

перекрестная эластичность спроса - сұраныстың 
тоғыспалы икемділігі

перекрестная эластичность цен - бағаның тоғыспалы 
бейімделгіштігі

перекрестное владение акциями - акцияларды 
тоғыспалы иелену

перекрестное выжидательное право - тоғыспалы 
аңысын аңдау құқығы

перекрестное сложение - тоғыспалы қосу
перекрестное субсидирование - тоғыспалы жəрдем 
қаражат бөлу

перекрестные данные - тоғыспалы деректер 
перекрестный вексель - тоғыспалы вексель
перекрестный коэффициент эластичности - 
тоғыспалы икемділік коэффициенті

перекресток - көше қиылысы
перекупка - алып-сату, қайта сатып алу
перекупное соглашение - қайта сатып алу келісімі, кері 
сатып алу келісімі 

перекупщик - алып-сатар
перелив капитала - капиталдың қайта құйылымы 
перелив межстрановый - капиталдың ел арасындағы 
ауыс-түйісі

перелив чистый - капиталдың таза ауыс-түйісі
“перелив” - “қайта құйылу”, “қайта құйылым” 
перелимит - артық лимит, шекті мөлшерден асу
перелимит кассы - кассаның артық лимиті
переложение налогов - салықтарды аудару
переложение налогового бремени - салық 
ауыртпалығын аудару

переложение риска - тəуекелді аудару
перелом - түбірлі өзгеріс, бетбұрыс
переманивание кадров - кадрларды қызықтырып тарту
переманивание персонала - қызметкерлерді 
қызықтырып тарту 

перемаркировка - қайта таңбалау
перемена - өзгеріс; үзіліс
перемена в экономике - экономикадағы өзгеріс
переменная процентная ставка - ауыспалы пайыздық 
мөлшерлеме

переменная разница цен - бағаның ауыспалы айырмасы
переменная ставка - ауыспалы мөлшерлеме
переменная таможенная пошлина - ауыспалы кеден 
бажы

переменные затраты - ауыспалы шығын

переменные издержки - өзгермелі шығын 
переменные источники кредитования - 
несиелендірудің ауыспалы қайнар көздері

переменные накладные расходы - өзгермелі үстеме 
шығыс 

переменные расходы - өзгермелі шығыс
переменный бюджет - өзгермелі бюджет
переменный гарантийный задаток - ауыспалы 
кепілдікті кепілақша, ауыспалы кепілдікті қардар

переменный капитал - ауыспалы капитал
переменный купон - өзгермелі купон
переменный оборотный капитал - өзгермелі айналым 
капиталы

переменный риск - ауыспалы тəуекел (қатер)
перемены коренные - түпкілікті өзгерістер
перемены необратимые - қайтымсыз өзгерістер
перемены социальные - əлеуметтік өзгерістер
перемены экономические - экономикалық өзгерістер
перемещаемые активы - орны ауыстырылатын 
активтер

перемещение - ауыстыру
перемещение активов - активтердің ауыстырылуы 
перемещение дел - істердің орнын ауыстыру
перемещение иностранной валюты - шетел 
валютасының орнын ауыстыру

перемещение капитала - капиталдың орнын ауыстыру
перемещение по должности - қызметін ауыстыру, 
қызмет бабымен ауыстыру

перемещение прибыли - пайданың ауыстырылуы
перемещенные ценные бумаги - орны ауыстырылған 
бағалы қағаздар

перемещенный вексель - орны ауыстырылған вексель
перемирие - уақытша бітім
перемотка - келептеу
перенапряженный рынок - артық жүктелген нарық
перенаселение - артық халық
перенаселение скрытое - бүркемелі артық халық
перенасыщение долларовое - долларлық молығу
перенасыщение рынка - нарықтың молығуы
перенасыщение рынка определенными финансовыми 
инструментами - нарықты белгілі бір қаржы 
құралдарымен қайта молықтыру

перенесение - ауысу, ауыстыру
перенесение бухгалтерских записей с одного счета на 
другой - бухгалтерлік жазбаларды бір шоттан екінші 
шотқа ауыстыру

перенесение налоговых убытков вперед - салықтық 
залалдарды алға ауыстыру

перенесение налоговых убытков назад - салықтық 
залалдарды артқа ауыстыру

перенесение остатка - қалдықты көшіру
перенесение убытка “вперед” - залалдың “алға” 
ауысуы

перенесение убытка “назад” - залалдың “артқа” ауысуы
перенесенная стоимость - ауысқан құн
перенесенный - ауысқан (бухгалтерияда)
перенесенный на другой счет - басқа шотқа көшірілген
перенесенный остаток - көшірілген қалдық
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перенимаемая ипотека - қайта қабылданатын ипотека
перенос - тасымал, ауыстыру, көшіру, мерзімді ауыстыру
перенос авансовый - аванстық ауыстыру
перенос бухгалтерских записей с одного счета на 
другой - бухгалтерлік жазбаларды бір шоттан екінші 
шотқа ауыстыру

перенос в бухгалтерскую книгу - бухгалтерлік кітапқа 
көшіру

перенос журнальных записей в главную книгу - 
журналдағы жазбаларды бас кітапқа ауыстыру 

перенос затрат или поступлений на счета будущего 
периода - шығынды не түсімді болашақ кезеңнің 
шотына көшіру

перенос на более ранний срок - неғұрлым ерте мерзімге 
көшіру

перенос на другую страницу - басқа бетке көшіру
перенос на пассивную сторону баланса - теңгерімнің 
пассив жағына қарай көшіру

перенос на счета будущих периодов - болашақ кезеңдер 
шоттарына көшіру

перенос остатка - қалдықты көшіру (бухгалтерияда) 
перенос остатка на новый счет - қалдықты жаңа шотқа 
ауыстыру

перенос потерь за последний год - соңғы жылғы 
шығасыны көшіру

перенос сальдо - сальдоны көшіру
перенос сальдо на следующий период - сальдоны 
келесі кезеңге көшіру

перенос срока - мерзімді ауыстыру
перенос срока поставки - жеткізілім мерзімін ауыстыру
перенос убытков - залалды көшіру, залалды ауыстыру
перенос убытков на более ранний период - залалды 
неғұрлым ерте кезеңге көшіру

перенос убытков на будущий период - залалды 
болашақ кезеңге көшіру

переносимая стоимость - көшірілетін құн
переносить - көшіру
переносить на счет - шотқа көшіру
перенумерация дел - істерді қайта нөмірлеу
перенумеровать - қайта нөмірлеу
переоборудование - қайта жабдықтау
переобучение - қайта оқыту
переориентация инвестиционной политики - 
инвестициялық саясатты қайта бағдарлау

переориентация экономики - экономиканы қайта 
бағдарлау 

переориентация экономической политики - 
экономикалық саясатты қайта бағдарлау

переориентировка - қайта бағдарлау
переосвидетельствование - қайта куəландыру
переоформление - қайта ресімдеу
переоформление активов - активтерді қайта ресімдеу
переоформление долгов - борышты қайта ресімдеу
переоформление задолженности - берешекті қайта 
ресімдеу 

переоформление прав собственности - меншік 
құқығын қайта ресімдеу

переоформление счета - шотты қайта толтыру

переоцененная валюта - қайта бағаланған валюта
переоцененный - қайта бағаланған
переоценка - қайта бағалау 
переоценка активов - активтерді қайта бағалау
переоценка активов в соответствии с текущими 
рыночными ценами - активтерді ағымдағы нарықтық 
бағаға сəйкес қайта бағалау

переоценка баланса - теңгерімді қайта бағалау
переоценка вкладов - салым ақшаны қайта бағалау
переоценка запасов - қорларды қайта бағалау
переоценка застрахованного имущества - 
сақтандырылған мүлікті қайта бағалау

переоценка издержек - шығынды қайта бағалау
переоценка имущества - мүлікті қайта бағалау
переоценка инвалюты - шетел валютасын қайта 
бағалау

переоценка стоимости - құнды қайта бағалау
переоценка стоимости активов - активтердің құнын 
қайта бағалау

переоценка стоимости имущества - мүлік құнын қайта 
бағалау

переоценка ценностей - құндылықтарды қайта бағалау
переоценка ценных бумаг - бағалы қағаздарды қайта 
бағалау

переоценка ценных бумаг в сторону снижения - 
бағалы қағаздарды төмендеу жағына қарай қайта 
бағалау

переоценочный счет - қайта бағалау шоты
переписка - қайтадан жазу, көшіріп жазу; хат-хабар 
жазысу, хат алысу; қатынасхат

переписка официальная - ресми хат жазысу
переписка по контракту - келісімшарт бойынша хат 
жазысу

переписка служебная - қызметтік хат жазысу
переписной лист - санақ парағы
переписчик - көшіруші
перепись - санақ 
перепись дивидендная - дивидендтік санақ
перепись населения - халық санағы
перепись экономическая - экономикалық санақ
перепланирование - қайта жоспарлау
переплата - артық төлеу
переплата в бюджет - бюджетке артық төлеу
переплата в бюджет по платежам из прибыли - 
пайдадан бюджетке төлем бойынша артық төлеу

переплата налога - салықты артық төлеу
переплачивать - артық төлеу
переплести - түптеу, мұқабалау
переплетные работы - түптеу жұмыстары
переплетный материал - түптеу материалы
переплетчик - түптеуші
переподготовка - қайта даярлау 
переподготовка кадров - кадрларды қайта даярлау
переподготовка специалистов - мамандарды қайта 
даярлау 

перепоручение - қайта жүктеу, қайта тапсыру
перепоручить - басқаға тапсыру, қайта тапсыру
перепроверка - қайта тексеру
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перепродажа - алып-сату, қайта сату, артық сату 
перепродажа акций - акцияларды қайта сату (артық 
сату)

перепродажа аукционная - аукциондық қайта сату
перепродажа неоплаченных счетов - төленбеген 
шоттарды қайта сату

перепродажа права на взыскание долгов - борышты 
өндіріп алу құқығын қайта сату

перепроизводство - артық өндіру
переработка - қайта өңдеу, ұқсату
переработка актов ВПС - ДПО актілерін қайта өңдеу
переработка аналитико-синтетическая - талдап-
топтап қайта өңдеу

переработка описи - тізімдемені қайта жасау 
переработка товаров вне таможенной территории - 
тауарларды кеден аумағынан тыс өңдеу

переработка товаров на таможенной территории - 
тауарларды кеден аумағында өңдеу

переработка товаров под таможенным контролем - 
тауарларды кеден бақылауымен өңдеу

перераспределение - қайта бөлу, қайта бөліс
перераспределение активов - активтерді қайта бөлу
перераспределение акций - акцияларды қайта бөлу
перераспределение денежных ресурсов - ақшалай 
ресурстарды қайта бөлу 

перераспределение доходов - кірісті қайта бөлу
перераспределение капитала - капиталды қайта бөлу
перераспределение лимитов - лимиттерді қайта бөлу
перераспределение лимитов кредитования - 
несиелендіру лимиттерін қайта бөлу

перераспределение накладных расходов - үстеме 
шығысты қайта бөлу 

перераспределение национального дохода - ұлттық 
табысты қайта бөлу

перераспределение пенсионных средств - зейнетақы 
қаражатын қайта бөлу

перераспределение ресурсов - ресурстарды қайта бөлу
перераспределение собственности - меншікті қайта 
бөлу 

перераспределение собственных оборотных средств - 
меншікті айналым қаражатын қайта бөлу

перераспределение собственных средств - меншікті 
қаражатты қайта бөлу

перераспределение средств - қаражатты қайта бөлу
перераспределение статей бюджета - бюджет баптарын 
қайта бөлу 

перераспределение финансовых ресурсов - сақтық 
қаржы қорын қайта бөлу

перераспределение фондов - қорларды қайта бөлу
перерасход - артық шығыс, артық жұмсау
перерасход денежных средств - ақшалай қаражатты 
артық жұмсау

перерасход материала - материалды артық жұмсау
перерасход против сметы - сметадан тыс артық шығыс
перерасход средств сверх сметы - қаражаттың сметадан 
артық жұмсалуы 

перерасход фонда заработной платы - жалақы 
қорының артық жұмсалуы

перерасчет - қайта есептесу, қайта есеп айырысу 
перерасчет за год - бір жылғыны қайта есептеу
перерасчет по платежам из прибыли в бюджет - 
пайдадан бюджетке төлем бойынша қайта есептеу

перерегистрация - қайта тіркеу
перерегистрация акций - акцияларды қайта тіркеу
перерегистрация вкладчиков - салымшыларды қайта 
тіркеу 

перерегистрация прав собственности - меншік 
құқықтарын қайта тіркеу 

перерегистрирование - қайта тіркеу
перерыв - үзіліс
переселение - көші-қон, қоныс аудару
пересматриваемая ставка - қайта қаралатын 
мөлшерлеме

пересматриваемая цена - қайта қаралатын баға
пересматривать процентную ставку - пайыз 
мөлшерлемесін қайта қарау, пайыздық мөлшерлемені 
қайта қарау

пересматривать ставку комиссионного 
вознаграждения - комиссиялық сыйақы 
мөлшерлемесін қайта қарау

пересматривать структуру займа - қарыз құрылымын 
қайта қарау

пересматривать цену - бағаны қайта қарау
пересмотр - қайта қарау
пересмотр в сторону повышения - арттыру жағына 
қайта қарау

пересмотр в сторону понижения - төмендету жағына 
қайта қарау

пересмотр валютных курсов - валюта бағамын қайта 
қарау

пересмотр валютных паритетов - валюталардың бара-
барлығын қайта қарау, валюталық тепе-теңдікті қайта 
қарау

пересмотр графика или условий - кестені немесе 
шарттарды қайта қарау

пересмотр заказа - тапсырысты қайта қарау
пересмотр инструкций - нұсқаулықтарды қайта қарау 
пересмотр контракта - келісімшартты қайта қарау
пересмотр котировки - баға белгіленімін қайта қарау
пересмотр метода - əдісті қайта қарау
пересмотр норм - норманы қайта қарау
пересмотр нормативов - нормативтерді қайта қарау
пересмотр паритетов - бара-барлықты қайта қарау
пересмотр плана - жоспарды қайта қарау
пересмотр позиции - жайғасымды қайта қарау
пересмотр политики - саясатты қайта қарау
пересмотр поправки - түзетуді қайта қарау
пересмотр потребностей - қажеттілікті қайта қарау
пересмотр предложения - ұсынысты қайта қарау
пересмотр проблемы - проблеманы қайта қарау
пересмотр программы - бағдарламаны қайта қарау
пересмотр проекта - жобаны қайта қарау
пересмотр решения - шешімді қайта қарау
пересмотр системы субсидирования - қаражаттандыру 
жүйесін қайта қарау

пересмотр сметы - сметаны қайта карау
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пересмотр соглашения - келісімді қайта қарау
пересмотр срока - мерзімді қайта қарау
пересмотр срока долга - борыш мерзімін қайта қарау
пересмотр сроков кредитов - кредит мерзімін қайта 
қарау

пересмотр сроков погашения долга - борышты өтеу 
мерзімін қайта қарау

пересмотр сроков погашения задолженности - 
берешекті өтеу мерзімін қайта қарау

пересмотр ставки - мөлшерлемелерді қайта қарау
пересмотр стандартов - стандарттарды қайта қарау
пересмотр статьи - бапты қайта қарау
пересмотр стоимости - құнын қайта қарау
пересмотр структуры долга - борыштың құрылымын 
қайта қарау

пересмотр условий кредита - кредит шарттарын қайта 
қарау

пересмотр условий кредитного соглашения - кредит 
келісімінің шарттарын қайта қарау

пересмотр условий погашения долга - борышты өтеу 
шарттарын қайта қарау

пересмотр условия - талапты қайта қарау
пересмотр цен - бағаны қайта қарау
пересмотр цен в сторону повышения - бағаны көтеру 
жағына қайта қарау

пересмотр цен в сторону понижения - бағаны 
төмендету жағына қайта қарау

пересмотренная ссуда - қайта қаралған несие
перестановка - орын ауыстыру, қайта қою
перестановки кадровые - кадрлық орын ауыстыру
перестрахование - қайта сақтандыру 
перестрахование акции - акцияны қайта сақтандыру
перестрахование договорное - шарттық қайта 
сақтандыру

перестрахование имущества - мүлікті қайта 
сақтандыру

перестрахование квотное - үлестемелік қайта 
сақтандыру

перестрахование обязательное - міндетті қайта 
сақтандыру

перестрахование по квотному договору - үлестемелік 
шарт бойынша қайта сақтандыру

перестрахование эксцедентное - шектемелі қайта 
сақтандыру

перестрахователь - қайта сақтанушы, қайта 
сақтандырылушы 

перестраховка - қайта сақтандыру; сақтану, бассауғалау
перестраховка имущества - мүлікті қайта сақтандыру
перестраховочная квота - қайта сақтандыру   
үлестемесі 

перестраховочная комиссия - қайта сақтандыру 
комиссиясы

перестраховочная премия - қайта сақтандыру 
сыйлықақысы 

перестраховочный договор - қайта сақтандыру шарты
перестраховочный кувер - қайта сақтандыру кувері, 
қайта сақтандыру өтемі

перестраховочный рынок - қайта сақтандыру нарығы

перестраховочный слип - қайта сақтандырма ұсыныс, 
қайта сақтандыру ұсынысы 

перестраховщик - қайта сақтандырушы 
перестройка - қайта құру 
перестройка банка - банкті қайта құру
перестройка валютных паритетов - валюталық тепе-
теңдікті қайта құру 

перестройка закладной - кепілпұлды қайта құру
перестройка корпоративная - корпоративтік қайта  
құру 

перестройка международных экономических 
отношений - халықаралық экономикалық 
қатынастарды қайта құру

перестройка организационная - ұйымдық қайта құру
перестройка отношений - қарым-қатынасты қайта құру 
перестройка системы внешнеэкономических связей 

- сыртқы экономикалық байланыстар жүйесін қайта 
құру

перестройка системы управления - басқару жүйесін 
қайта құру

перестройка структурная - құрылымдық қайта құру
перестройка структуры акционерного капитала - 
акционерлік капитал құрылымын қайта құру

перестройка экономики - экономиканы қайта құру
переструктизация государственного долга - 
мемлекеттік борышты қайта құрылымдау

переструктурирование - қайта құрылымдау
пересчет - қайта есептеу
пересчет валюты (валютный) - валютаны қайта 
есептеу

пересчет валюты по паритету - валютаны тепе-теңдік 
бойынша қайта есептеу

пересчет денежной наличности - қолда бар ақшаны 
қайта есептеу

пересчет показателей в текущие цены - көрсеткіштерді 
ағымдағы бағамен қайта есептеу

пересчет цен - бағаны қайта есептеу
пересчитанные резервы - қайта есептелген сақтық 
қорлар 

пересылка - жіберу, жөнелту, салып жіберу, қайтадан 
жөнелту

пересылка бандеролью - бандерольмен салып жіберу
пересылка бесплатная - тегін салып жіберу
пересылка валюты - валютаны салып жіберу
пересылка векселя - вексельді салып жіберу
пересылка выручки от продажи - сатылымнан түскен 
түсімді салып жіберу

пересылка денег - ақшаны салып жіберу
пересылка документа - құжатты салып жіберу
пересылка за счет отправителя - жөнелтушінің 
есебінен салып жіберу

пересылка обратной почтой - кері пошта арқылы салып 
жіберу

пересылка отправлений - жөнелтімдерді жолдау (салып 
жіберу)

пересылка пакетов - пакеттерді салып жіберу
пересылка по почте - пошта арқылы жіберу, поштамен 
жіберу
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пересылка по почте оплачена - поштамен салып жіберу 
ақысы төленген

пересылка по почте, пересылка почтой, пересылать 
почтой - поштамен салып жіберу

пересылка почтового отправления - пошта жөнелтімін 
жіберу

пересылка чека - чекті қайта жөнелту
пересылка через банк - банк арқылы салып жіберу
перетарификация - қайта тарифтеу
переток капиталов в перспективные отрасли 
экономики - экономиканың келешегі бар салаларына 
капиталдың ағылуы

переток основных фондов - негізгі қорлардың ағылуы
переток средств инвесторов - инвесторлар 
қаражатының ағылуы

“переупакованные” ценные бумаги - “қайта 
тоғанақталған” бағалы қағаздар

переупаковка - қайта тоғанақтау, қайта буып-түю
переустановление - қайта белгілеу 
переустройство - қайта құрылым
переуступаемость - қайта табыстаушылық 
переуступаемый - қайта табысталатын, кеңшілік 
берілетін

переуступаемый аккредитив - қайта табысталатын 
аккредитив

переуступаемый документ - қайта табысталатын құжат
переуступаемый инструмент - қайта табысталатын 
құрал

переуступаемый чек - қайта табысталатын чек
переуступка - қайта табыстау, кеңшілік беру
переуступка в пользу кредиторов - несиегерлердің 
пайдасына қайта табыстау

переуступка займа - қарызды қайта табыстау
переуступка займа банком - банктің қарызға кеңшілік 
беруі

переуступка закладной - кепілхатты қайта табыстау
переуступка заработной платы - жалақыны қайта 
табыстау

переуступка контракта - келісімшартты қайта табыстау
переуступка кредиторам - несиегерлерге қайта 
табыстау

переуступка прав - құқықтарды қайта табыстау
переуступка прав на ренту - рентаға құқықты қайта 
табыстау

переуступка права собственности на акции - акцияға 
меншік құқығын қайта табыстау

переуступка права требования - талап ету құқығын 
қайта табыстау

переуступка претензии - кінəрат-талапты қайта 
табыстау

переуступка путем обмена - айырбас арқылы қайта 
табыстау

переуступка путем продажи - сату арқылы қайта 
табыстау

переуступка тратты - траттаны қайта табыстау
переуступка частичная - ішінара қайта табыстау
переуступленный балансовый счет - қайта табысталған 
теңгерімдік құн

переуступленный счет - қайта табысталған шот
переучет - қайта есептеу 
переучет векселя - вексельді қайта есептеу 
переучетная ставка - қайта есептеу мөлшерлемесі
переучетные операции - қайта есептеу операциялары
переучетный кредит - қайта есептеу несиесі
переучитываемый - қайта есептелетін
переучитывание - қайта есептеу
переучитывание тратты - траттаны қайта есептеу
переучитывать - қайта есептеу
переучитывать векселя - вексельді қайта есептеу
переучтенная тратта - қайта есептелген тратта
перефинансирование - қайта қаржыландыру
перефинансирование банка - банкті қайта 
қаржыландыру

перефондирование - қайтадан қор құру, қайта 
қорландыру 

переформирование - қайта жасақтау
переход - аралық, өткел, өту
переход в частную собственность - жеке меншікке өту
переход имущества должника к кредитору с правом 
выкупа - борышкер мүлкінің өтеуін төлеп алу 
құқығымен несиегерге көшуі

переход к десятичной денежной системе - ондық ақша 
жүйесіне көшу

переход к другому владельцу - басқа иеленушіге ауысу
переход к конвертируемости - айырбасталымдылыққа 
көшу 

переход к рыночной экономике - нарықтық 
экономикаға көшу

переход на десятичную систему - ондық жүйеге көшу
переход на единую валюту - бірыңғай валютаға көшу
переход на новые методы управления - басқарудың 
жаңа əдістеріне көшу

переход по наследству - мұрагерлік бойынша ауысу
переход прав собственности - меншік құқықтарының 
ауысуы

переход права требования - талап ету құқығының 
көшуі

переходный остаток средств - қаражаттың ауыспалы 
қалдығы, ауыспалы қаражат қалдығы

переходящая сумма - ауыспалы сома
переходящие остатки - ауыспалы қалдық, ауысатын 
қалдық

переходящие остатки средств - қаражаттың ауысқан 
қалдығы

переходящие средства - ауыспалы қаражат
переходящий - ауыспалы, өтпелі
перечеканка - қайта шеку 
перечеканка монет - мəнетті қайта шеку
перечень - тізбе 
перечень активов и пассивов - активтер мен пассивтер 
тізбесі

перечень депозитов - депозиттер тізбесі
перечень документов - құжаттар тізбесі
перечень документов, подлежащих приему в 
государственные архивы - мемлекеттік мұрағаттарға 
өткізілуге тиісті құжаттар тізбесі 
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перечень заказов - тапсырыстар тізбесі
перечень записей - жазбалар тізбесі
перечень затрат - шығын тізбесі
перечень заявок - өтінімдер тізбесі
перечень изданий - басылымдар тізбесі
перечень имущества - мүлік тізбесі
перечень инвестиций - инвестициялардың тізбесі
перечень комиссионных за банковские операции - 
банк операциялары үшін алынатын комиссиялық алым 
тізбесі

перечень контрольный - бақылау тізбесі
перечень налогов - салықтар тізбесі
перечень обязанностей - міндеттер тізбесі
перечень отраслевой - салалық тізбе 
перечень почтовых услуг - көрсетілетін пошта 
қызметтерінің тізбесі 

перечень предложений цены - баға ұсыныстарының 
тізбесі

перечень предложенных цен - ұсынылған бағалардың 
тізбесі

перечень профессий - мамандықтар тізбесі
перечень публикуемых документов - жарияланатын 
құжаттар тізбесі 

перечень рассылки - жөнелтім тізбесі 
перечень расходов - шығыс тізбесі
перечень республиканских или местных бюджетных 
инвестиционных программ - республикалық немесе 
жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

перечень республиканских или местных бюджетных 
инвестиционных проектов - республикалық немесе 
жергілікті бюджеттік жобалардың тізбесі

перечень сводный - жиынтық тізбе
перечень сделок - мəмілелердің тізбесі
перечень счетов - шоттардың тізбесі
перечень тарифов - тарифтер тізбесі
перечень товаров - тауарлар тізбесі
перечень услуг - көрсетілетін қызметтер тізбесі
перечень учетных векселей - есептік вексельдер тізбесі
перечень ценных бумаг - бағалы қағаздардың тізбесі
перечень читаемых знаков - оқылатын белгілердің 
тізбесі

перечень штатных единиц - штаттық бірліктер тізбесі
перечисление - аудару, аударылған қаржы 
перечисление в бюджет - бюджетке аудару
перечисление денег - ақша аудару
перечисление денег на депозит - ақшаны депозитке 
аудару

перечисление денег на счет - ақшаны шотқа аудару
перечисление денег на текущий счет - ағымдағы шотқа 
ақша аудару

перечисление денег по почте - ақшаны пошта арқылы 
аудару

перечисление денег с депозита - депозиттен ақша 
аудару

перечисление денежных средств - ақшалай қаражатты 
аудару

перечисление добровольных пенсионных взносов - 
ерікті зейнетақы жарналарын аудару

перечисление доходов населения во вклады - 
халықтың табысын салымға аудару

перечисление издержек - шығынды аудару
перечисление на счет - шотқа аудару
перечисление платежей - төлемдерді аудару
перечисление с одного почтового счета на другой - бір 
пошта шотынан екіншісіне аудару

перечисление со счета - шоттан аудару
перечисление средств - қаражатты аудару
перечисление сумм - соманы аудару
перечисление суммы в бюджет - бюджетке сома аудару
перечисление суммы на счет - соманы шотқа аудару
перечисление таможенных платежей в бюджет - 
кедендік төлемді бюджетке аудару

перечисления трансфертные - трансферттік аударым
перечисленный - аударылған
период - кезең, кез 
период “остывания” - “суыну” кезеңі 
период активной деятельности - белсенді іс-қимыл 
кезеңі

период базисный - базистік кезең
период базовый - базалық кезең
период бездействия - əрекетсіздік кезеңі
период безработицы - жұмыссыздық кезеңі
период бесплатный - тегін кезең; ақысыз кезең
период бухгалтерской отчетности - бухгалтерлік есеп-
қисап кезеңі

период бюджетный - бюджеттік кезең
период владения ценными бумагами - бағалы 
қағаздарды иелену кезеңі

период выкупа - өтеуін төлеп алу кезеңі
период выплаты - төлеу кезеңі
период высоких процентных ставок - жоғары 
пайыздық мөлшерлеме кезеңі

период гарантийный - кепілдікті кезең
период гарантируемый - кепілдендірілген кезең
период грационный - грациялық кезең, жеңілдікті кезең
период действия - іс-қимыл кезеңі
период действия договора страхования - сақтандыру 
шартының қолданылу кезеңі

период действия обязательства - міндеттеме күшінің 
қолданылу кезеңі

период действия страхования - сақтандыру күшінің 
қолданылу кезеңі

период дисконтирования - дисконттау кезеңі
период для начисления процента - пайыз есептелетін 
кезең

период договорный - шарттық кезең
период долгосрочный - ұзақ мерзімді кезең
период застойный (застоя) - тоқырау кезеңі
период инвентаризационный - түгендеу кезеңі
период инкассации - инкассация кезеңі
период инфляции (инфляционный) - инфляция кезеңі
период исполнения бюджета - бюджеттің атқарылу 
кезеңі 

период конверсии - айырбас кезеңі
период конвертации - айырбасталым кезеңі
период консигнации - консигнация кезеңі
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период контроля - бақылау кезеңі
период краткосрочный - қысқа мерзімді кезең
период кредита - кредит кезеңі
период купонный - купондық кезең
период льготный - жеңілдікті кезең
период наблюдения - байқау кезеңі
период налоговый - салық кезеңі
период налогообложения - салық салу кезеңі
период начисления процентов - пайыз есептеу кезеңі
период обложения - салық салу кезеңі
период оборачиваемости капитала - капиталдың 
айналымдылық кезеңі

период оборота капитала - капиталдың айналым кезеңі
период обращения - айналыс кезеңі
период обследования - тексеру кезеңі
период обслуживания - қызмет көрсету кезеңі
период окупаемости - өтелімділік кезеңі
период освоения - игеру кезеңі
период освоения бюджетного кредита - бюджеттік 
несиені игеру кезеңі

период ответственности страховщика - 
сақтандырушының жауапкершілікті кезеңі

период отсрочки платежа - төлем мерзімін ұзарту 
кезеңі

период отчетный - есепті кезең
период планирования - жоспарлау кезеңі
период плановый - жоспарлық кезең
период платежа - төлем кезеңі
период повышенного спроса - жоғары сұраныс кезеңі
период повышенной опасности - жоғары қауіптілік 
кезеңі (сақтандыруда)

период погашения - өтеу кезеңі
период погашения кредита - кредитті өтеу кезеңі
период погашения ссуды - несиені өтеу кезеңі
период подачи ходатайства - қузаухат беру кезеңі
период подписки - жазылыс кезеңі
период размещения ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
орналастыру кезеңі

период расчетный - есеп айырысатын кезең
период ревизионный - тексеру кезеңі
период регистрации займа - қарызды тіркеу кезеңі 
период реструктуризации - қайта құрылымдау кезеңі
период рыночный - нарықтық кезең
период спада - құлдырау кезеңі
период списания актива - активті есептен шығару 
кезеңі

период среднесрочный - орта мерзімді кезең
период страховой - сақтандыру кезеңі 
период текущий - ағымдағы кезең
период упадка сбыта - өткізудің құлдырау кезеңі
период усвоения - игеру кезеңі, иелену кезеңі 
период устойчивых цен - орнықты баға кезеңі
период учета (учетный) - есеп кезеңі, есепке алу кезеңі
период учета векселей кезеңі - вексельдерді есепке алу
период финансовый - қаржылық кезең
период франчайзинга - франчайзинг кезеңі
период хронологический - хронологиялық кезең 
период цикла - цикл кезеңі

период, на который назначается пенсия - зейнетақы 
тағайындалатын кезең 

периодика - мерзімді баспасөз 
периодическая отчетность - дүркіндік есеп-қисап 
периодическая ставка - дүркіндік мөлшерлеме
периодическая таможенная декларация - дүркіндік 
кеден мағлұмдамасы 

периодически выплачиваемый дивиденд - дүркін-
дүркін төленетін дивиденд 

периодически уплачиваемый взнос - дүркін-дүркін 
төленіп тұратын жарна

периодические печатные издания - дүркіндік баспа 
басылымдары

периодические процедуры - дүркіндік рəсім
периодические процентные лицензионные 
отчисления - дүркіндік пайыздық лицензиялық 
аударым

периодические расчеты по сальдо встречных 
требований - қарама-қарсы талаптарды сальдо 
бойынша дүркін-дүркін есептеу

периодические экономические кризисы - дүркін-
дүркін болып тұратын экономикалық дағдарыс

периодический - дүркіндік, кезеңдік
периодический обмен информацией о взаимных 
сделках - өзара мəміле туралы ақпаратты дүркін-
дүркін алмасу 

периодическое издание - мерзімді басылым, дүркіндік 
басылым

периодическое перечисление - дүркін-дүркін аудару
периодическое снятие денег со счета - ақшаны шоттан 
дүркін-дүркін алу

периодичность - дүркінділік, мерзімділік
периодичность выплаты заработной платы - жалақы 
төлеудің дүркінділігі 

периодичность выставления счетов - шоттар 
ұсынудың дүркінділігі

периодичность кризисов - дағдарыстың дүркінділігі
периодичность платежей по ценным бумагам - бағалы 
қағаздар бойынша төлемдердің дүркінділігі

периодичность проверок - тексерудің дүркінділігі
периферия - шалғай түкпір 
персона - кісі, адам, дөкей
персонал - қызметкерлер, жеке құрам, қызметкерлер 
құрамы

персонал административно-управленческий - 
əкімшілік-басқару қызметкерлері

персонал административный - əкімшілік құрам, 
əкімшілік қызметкерлері

персонал аккредитованный - тіркелген құрам
персонал банка - банк қызметкерлері
персонал кассы - касса қызметкерлері
персонал квалифицированный - білікті қызметкерлер
персонал компетентный - құзырлы қызметкерлер
персонал конторский - кеңсе қызметкерлері
персонал контролирующий - бақылаушы қызметкерлер
персонал некомпетентный - құзырсыз қызметкерлер
персонал обслуживающий - қызмет көрсетуші құрам
персоналии - есімнама 
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персональная акция - дербес акция
персональное налоговое планирование - дербес 
салықтық жоспарлау, салықты дербес жоспарлау

персональное собрание документов - құжаттардың 
жеке жинағы

персональное финансовое планирование - дербес 
қаржылық жоспарлау 

персональные данные - дербес деректер
персональные планы инвестирования - 
инвестициялаудың дербес жоспарлары

персональный - арнаулы, дербес
персональный вклад - дербес салым
персональный заем - дербес қарыз, арнаулы қарыз
персональный идентификационный номер (ПИН) - 
дербес сəйкестендіру нөмірі (ДСН)

персональный клиент - дербес клиент
персональный компьютер (ПК) - дербес компьютер
персональный оклад - арнаулы қызметақы, дербес 
қызметақы

персональный счет - дербес шот, арнаулы шот
персональный учет пенсионных взносов - зейнетақы 
жарналарының дербес есебі

персональный финансовый отчет - дербес қаржы есебі 
(есептемесі)

персонификация - дербестендіру
персонифицированная товарная тратта - 
дербестендірілген тауар траттасы

персонифицированные социальные льготы - 
дербестендірілген əлеуметтік жеңілдіктер 

персонифицированный счет - дербестендірілген шот
персонифицированный учет - дербестендірілген есеп
перспектива - келешек, болашақ
перспектива долгосрочная - ұзақ мерзімді келешек
перспектива краткосрочная - қысқа мерзімді     
келешек

перспектива оздоровления экономики - экономиканы 
сауықтырудың мүмкіншілігі

перспективная оценка - перспективалы бағалау, 
келешектегіні бағалау 

перспективные развития - келешектегі даму
перспективный план - болашақ жоспар
перспективы развития - даму келешегі
перспективы экономические - экономикалық келешек
перфокарта - перфокарта
перфокартотека - перфокартотека
перфокарточная форма бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есептің перфокарточкалық нысаны

перфолента - перфотаспа
перфорационная карта (перфокарта) - перфорациялық 
карта 

перфорационные вычислительные машины - 
перфорациялық есептеу машиналары

перфорация - перфорация
перфорация фотопленок - фотоүлдір перфорациясы
перфорирование “гребнем” - “жүйектеп” 
перфорациялау

перфорирование почтовых марок - пошта маркасын 
перфорациялау

перфорированная карточка - перфорацияланған 
карточка

перформер - перформер 
перцентиль - перцентиль 
перцепция - перцепция
пессимизм - торығушылық
петиция - петиция, талапхат
печатание - басып шығару
печатание денег - ақша басып шығару
печатная бумага - баспа қағазы
печатно-бланочная продукция - баспа-бланкілік өнім
печатное ведомственное издание - идаралық баспа 
басылымы

печатное издание - баспасөз басылымы
печатное клише - баспа клишесі
печатные издания - баспасөз басылымдары
печатный вкладыш - баспалық ішпек, баспасөз ішпегі
печатный лист - баспа табақ
печатный текст бланка ВПС - ДПО бланкісінің 
баспалық мəтіні

печатный текст бланка Казпочты - Қазпошта 
бланкісінің баспалық мəтіні

печать - мөр; баспасөз; белгі
печать банка - банк мөрі
печать ведомственная - идаралық мөр
печать гербовая - гербілі мөр, елтаңбалы мөр
печать государственная - мемлекеттік баспасөз
печать депеши - жеделхаттың мөрі
печать для платежных документов - төлем 
құжаттарына арналған мөр

печать мастичная - мастикалық мөр
печать на векселе - вексельдегі мөр
печать на квитанции - түбіртектегі мөр
печать на ценных бумагах - бағалы қағаздардағы мөр
печать страховая - сақтандыру мөрі
печать сургучная - сүргішті мөр
пешеходный переход - жүргіншілер өткелі
пик экономического роста - экономикалық өрлеу шыңы
пиковое ценообразование - ең жоғары деңгейдегі баға 
белгіленімі, шарықтаулы баға белгіленімі, қауырт 
шақтағы баға белгіленімі 

пин - пин (цифр)
пин-код - пин-код (цифрлі код)
пирамида - пирамида, үшкіл 
пирамида финансовая - қаржы пирамидасы, қаржы 
үшкілі

пирамида ценных бумаг - бағалы қағаздар пирамидасы 
пирамидная продажа - пирамидалық сату, пирамидалық 
сауда 

пиратская копия компьютерных программ - 
компьютерлік бағдарламалардың қарақшылық 
көшірмесі

пиратский провайдер - қарақшы провайдер
писма и почтовые карточки (LC) - хаттар мен пошта 
карточкалары (LC)

писчая бумага - жазу қағазы
письма служебные - қызмет бабындағы хаттар 
письменная гарантия - жазбаша кепілдік
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письменная карта - хаттар картасы, жазбаша карта
письменная корреспонденция - жазбаша хат-хабар
письменная поддержка - жазбаша қолдау 
письменная сделка - жазбаша мəміле
письменная форма сделки - мəміленің жазбаша нысаны
письменно подтвержденный долг - жазбаша қуатталған 
борыш

письменное долговое обязательство - жазбаша 
борышқорлық міндеттеме

письменное или устное уведомление о неплатеже 
- төленбеген төлем туралы жазбаша немесе ауызша 
хабарлау

письменное обязательство - жазбаша міндеттеме
письменное подтверждение в получении денежных 
средств - ақшалай қаражаттың алынғанын жазбаша 
қуаттау 

письменное подтверждение уплаты долга - борыштың 
төленгенін жазбаша қуаттау

письменное предупреждение - жазбаша ескерту
письменное признание долга - борышты жазбаша 
мойындау

письменное разрешение - жазбаша рұқсат
письменное согласие - жазбаша келісу
письменное согласие на оплату платежного 
требования-поручения - төлем талабы-тапсырмасын 
төлеуге жазбаша келісім беру

письменное требование уплаты - төлеуді жазбаша 
талап ету

письменность - жазу 
письменные приборы - жазу құралдары
письменный - жазбаша
письменный заказ - жазбаша тапсырыс
письменный знак - жазба белгі
письменный памятник - жазба ескерткіш
письмо - хат
письмо авиапочтой - авиапоштамен жеткізілген хат
письмо аккредитивное - аккредитивті хат
письмо банка - банк хаты
письмо без марки - маркасыз хат
письмо благодарственное - алғыс хат
письмо в банк - банкіге хат
письмо входящее - кіріс хат
письмо гарантийное - кепілдік хат, кепілхат
письмо готическое - готикалық жазу 
письмо деловое - іскерлік хат 
письмо до востребования - сұраулы хат, талап етілмелі 
хат 

письмо доплатное - қосымша төлемді хат
письмо заемное - қарыздық хат
письмо заказное - арнаулы хат, тапсырысты хат
письмо залоговое - кепілді хат
письмо идентификационное - сəйкестендіру хаты
письмо именное - атаулы хат, бəсіре хат, есімді хат
письмо инициативное - ынталы хат
письмо инструктивное - нұсқаулық хат
письмо информационное - ақпараттық хат
письмо исходящее - шығыс хат
письмо кассовое - кассалық хат

письмо кредитное - кредит хаты 
письмо недоставленное - жеткізілмеген хат
письмо о востребовании - талап етілмелі хат
письмо о денонсации - денонсация туралы хат, 
денонстау туралы хат 

письмо о моральном обязательстве - ахлақтық 
(моральдық) міндеттеме туралы хат

письмо о праве удержания - ұстап қалу құқығы туралы 
хат

письмо об инкассации - инкассация туралы хат
письмо обменное - айырбас хаты
письмо обычное - кəдімгі хат
письмо обязательственное - міндеттемелік хат
письмо оплаченное - төленген хат
письмо ответное - жауап хат 
письмо открытое (открытка) - ашық хат
письмо официальное - ресми хат
письмо повторное - қайталама хат
письмо поддержки - қолдау хат 
письмо поздравительное - құттықтау хат
письмо препроводительное - жолдама хат 
письмо рекламное - жарнамалық хат
письмо рекомендательное - ұсыну хаты, кепілдеме хат
письмо с выражением соболезнования - көңіл айту 
хаты

письмо с доплатой - қосымша ақша төлеп алатын хат
письмо с извинением - кешірім сұралған хат
письмо с наложенным платежом - үстеме төлемді хат
письмо с напоминанием о платеже - төлем туралы еске 
салу хаты

письмо с объявленной ценностью - құндылығы 
жарияланған хат 

письмо с требованием уплаты долга - борышты төлеу 
талабы жазылған хат

письмо с указаниями - нұсқаулы хат
письмо служебное - қызметтік хат (қызмет бабымен 
жазылған хат)

письмо сопроводительное - жолдамалы хат, ілеспе хат
письмо срочное - шұғыл хат
письмо уведомительное - хабарлама хат
письмо ценное - құнды хат, бағалы хат
письмо циркулярное - өкімхат
письмо-доверенность - сенімхат 
письмо-заказ - тапсырыс хат
письмо-заявление - арыз хат
письмо-напоминание - еске салу хаты
письмо-обязательство - міндеттеме-хат
письмо-отказ - бас тарту хаты 
письмо-подтверждение - қуаттама-хат
письмо-поручение - тапсырма хат
письмо-поручение - тапсырма хат
письмо-приглашение - шақыру хат
письмо-просьба - өтініш хат 
письмо-телеграмма - жеделхат
питающий ленточный транспортер - қоректендіретін 
таспалы транспортер

плавание валютных курсов - валюта бағамының 
құбылуы
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плавающая процентная ставка - құбылмалы пайыздық 
мөлшерлеме

плавающая ставка - құбылмалы мөлшерлеме
плавающая ставка вознаграждения - сыйақының 
құбылмалы мөлшерлемесі, құбылмалы сыйақы 
мөлшерлемесі

плавающая ставка по ипотечному кредиту - 
ипотекалық кредит бойынша құбылмалы мөлшерлеме

плавающее долговое обязательство - құбылмалы 
борышқорлық міндеттеме

плавающее предложение ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың құбылмалы ұсынысы

плавающие акции - құбылмалы акциялар 
плавающие капиталы - құбылмалы капиталдар 
плавающие ценные бумаги - құбылмалы бағалы 
қағаздар, қалқымалы бағалы қағаздар

плавающий - құбылмалы 
плавающий валютный курс - құбылмалы валюта 
бағамы 

плавающий долг - құбылмалы борыш 
плавающий капитал - құбылмалы капитал 
плавающий курс - құбылмалы бағам
плавающий курс, определяемый спросом и 
предложением - сұраныс пен ұсыныс арқылы 
анықталатын құбылмалы бағам 

плавающий обменный курс - құбылмалы айырбас 
бағамы

плавающий процент - құбылмалы пайыз 
плакат - плакат
плакированная монета - жалатпалы мəнет
план - жоспар
план бюджетный - бюджеттік жоспар
план валютный - валюталық жоспар
план встречный - үстеме жоспар 
план выборочного контроля - іріктемелі бақылау 
жоспары

план выборочного обследования - іріктеп тексеру 
жоспары

план выкупа - төлеп алу жоспары
план годовой - жылдық жоспар
план государственный - мемлекеттік жоспар
план действий банка - банктің іс-қимыл жоспары
план денежного обращения - ақша айналысы жоспары
план диверсификации - əртараптандыру жоспары
план директивный - директивалық жоспар
план документации и документооборота - құжаттама 
мен құжат айналымының жоспары

план долгосрочный - ұзақ мерзімді жоспар
план дополнительный - қосымша жоспар
план изменения структуры капитала - капиталдың 
құрылымын өзгерту жоспары

план календарный - күнтізбелік жоспар
план капиталовложений - күрделі жұмсалымдар 
жоспары

план капитальных работ - күрделі жұмыстардың 
жоспары

план кассовый - кассалық жоспар
план квартальный - тоқсандық жоспар

план комплексный - кешенді жоспар
план конверсии - конверсия жоспары, айырбастау 
жоспары

план краткосрочный - қысқа мерзімді жоспар
план кредитный - кредит жоспары
план кредитования - несиелендіру жоспары
план месячный - айлық жоспар
план на будущее - болашаққа арналған жоспар
план на следующий год - келесі жылға арналған  
жоспар

план накопления - қорлану жоспары, қор жинау 
жоспары

план направления - бағыттау жоспары, бағыттама 
жоспары

план нормирования - нормалау жоспары
план оборота - айналым жоспары
план обследования - тексеру жоспары
план организации бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есепті ұйымдастыру жоспары

план организации сбыта - өткізімді ұйымдастыру 
жоспары

план организационной деятельности - 
ұйымдастырушылық қызмет жоспары

план отчетности - есеп-қисап жоспары
план периодических выплат - кезеңдік төлемдер 
жоспары

план перспективный - келешекке арналған жоспар
план погашения - өтеу жоспары
план погашения долга в рассрочку - борышты 
мəулеттік өтеу жоспары

план погашения долгов - борышты өтеу жоспары
план поддержки рынка облигаций - облигациялар 
нарығын қолдау жоспары

план потребления - тұтыну жоспары
план предоставления права владения акциями - 
акцияларды иелену құқығын беру жоспары

план приведения в готовность - дайындыққа келтіру 
жоспары

план приобретения акций - акцияларды сатып алу 
жоспары

план приобретения акций служащими - 
қызметшілердің акцияларды сатып алу жоспары

план распоряжения имуществом - мүлікке өкім 
жүргізу жоспары

план распределения - бөлу жоспары
план распределения прибылей и убытков - пайда мен 
залалды бөлу жоспары

план сбалансированный - теңгерімді жоспар
план сбыта - өткізу жоспары
план сводный - жиынтық жоспар
план скоординированный - үйлестірілген жоспар
план смешанный - аралас жоспар
план снабжения - жабдықтау жоспары
план снабжения товарами народного потребления - 
халық тұтынатын тауарлармен жабдықтау жоспары 

план согласованный - келісілген жоспар
план стратегический - стратегиялық жоспар
план счетов - шоттар жоспары
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план счетов бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
шоттарының жоспары

план счетов бюджетных учреждений - бюджет 
мекемелері шоттарының жоспары

план “тандема” - “тандем” жоспары
план текущий - ағымдағы жоспар
план тематико-экспозиционный - тақырыптық-
экспозициялық жоспар 

план торгово-финансовый - сауда-қаржы жоспары
план уведомления - хабарлама жоспары
план утвержденный - бекітілген жоспар
план уточненный - нақтыланған жоспар
план участия в прибыли - пайдаға қатысу жоспары
план участия работников в акционерной 
собственности - қызметкерлердің акционерлік 
меншікке қатысу жоспары 

план учетно-тематический - тақырыптық оқу жоспары 
план финансирования - қаржыландыру жоспары
план финансирования капитальных вложений - 
күрделі жұмсалымды қаржыландыру жоспары

план финансовый - қаржы жоспары
план франшиз - франшиза жоспары
план экономический - экономикалық жоспар
план экономического и социального развития - 
экономикалық жəне əлеуметтік даму жоспары

план экономического развития - экономикалық даму 
жоспары

план-график производства - өндірістің жоспар-кестесі
планерка - жоспарлама
план-задание - тапсырма-жоспар
план-заявка - өтінім-жоспар
планирование - жоспарлау 
планирование бюджета (бюджетное) - бюджетті 
жоспарлау

планирование валютное - валюталық жоспарлау
планирование внедрения технологии - технологияны 
енгізуді жоспарлау 

планирование государственное - мемлекеттік 
жоспарлау

планирование денежного обращения - ақша 
айналысын жоспарлау

планирование директивное - директивалық жоспарлау
планирование долгосрочное - ұзақ мерзімдік  
жоспарлау

планирование заработной платы - жалақыны 
жоспарлау

планирование затрат - шығынды жоспарлау
планирование индикативное - индикативтік жоспарлау
планирование календарное - күнтізбелік жоспарлау
планирование капитальных вложений - күрделі 
жұмсалымды жоспарлау

планирование краткосрочное - қысқа мерзімдік 
жоспарлау

планирование маркетинга - маркетингіні жоспарлау
планирование налогов - салықтарды жоспарлау
планирование нового выпуска ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың жаңа шығарылымын жоспарлау

планирование оперативное - жедел жоспарлау 

планирование оперативно-календарное - жедел-
күнтізбелік жоспарлау

планирование операций сбербанков - жинақ 
банктерінің операцияларын жоспарлау

планирование перспективное - болашақты жоспарлау 
планирование прибыли фирмы - фирманың пайдасын 
жоспарлау

“планирование, программирование, разработка 
бюджета” - “бюджетті жоспарлау, бағдарламалау, 
əзірлеу”

планирование программное - бағдарламалық 
жоспарлау 

планирование проекта - жобаны жоспарлау
планирование развития - дамуды жоспарлау
планирование сбыта - өткізімді жоспарлау
планирование системное - жүйелі жоспарлау
планирование стратегическое - стратегиялық 
жоспарлау

планирование страховых операций - сақтандыру 
операцияларын жоспарлау

планирование тактическое - тактикалық жоспарлау
планирование текущее - ағымдағы жоспарлау
планирование товародвижения - тауар қозғалысын 
жоспарлау

планирование управленческой деятельности - 
басқарушылық қызметті жоспарлау

планирование финансовое - қаржыны жоспарлау
планирование централизованное - 
орталықтандырылған жоспарлау

планирование экономическое - экономикалық 
жоспарлау

планируемая процентная ставка - жоспарланатын 
пайыздық мөлшерлеме

плановая директивная экономика - жоспарлы 
директивалық экономика

плановая норма - жоспарлы мөлшер
плановая норма прибыли - пайданың жоспарлы 
нормасы

плановая работа - жоспарлы жұмыс
плановая цена - жоспарлы баға
плановая экономика - жоспарлы экономика 
плановик - жоспарлаушы
плановое отправление - жоспарлы жөнелтім
плановое хозяйство - жоспарлы шаруашылық
планово-рыночная экономика - жоспарлы-нарықтық 
экономика

плановость финансирования - қаржыландырудың 
жоспарлылығы

плановые инвестиции - жоспарлы инвестициялар
плановые платежи по ссудам - несие бойынша 
жоспарлы төлем

плановые работы - жоспарлы жұмыстар 
плановые ссуды - жоспарлы несие
плановые убытки - жоспарлы залал
плановый - жоспарлы
плановый доход - жоспарлы табыс
плановый отдел - жоспарлау бөлімі
плановый платеж - жоспарлы төлем



827 ПЛАТА

плановый показатель - жоспарлы көрсеткіш
плановый размер кредита - несиенің жоспарлы 
мөлшері

планомерность - жоспарлылық
планомерный - жоспарлы түрде
план-пакет - пакет-жоспар
план-прогноз - жоспар-болжам
план-проект - жоба-жоспар
план-смета - смета-жоспар
планы реинвестирования дивидендов - дивидендтерді 
қайта инвестициялау жоспарлары

пластиковая валюта - пластикалық валюта
пластиковая карточка - пластикалық карточка
пластиковая карточка, позволяющая производить 
финансовые операции - қаржы операцияларын 
жасауға мүмкіндік беретін пластикалық карточка

пластиковая межбанковская карточка - банк аралық 
пластикалық карточка

пластиковые деньги - пластикалық ақша 
пластификация кинофотодокументов - 
кинофотоқұжаттарды пластикалау

плата - төлемақы, ақы, төлеу, төлем
плата абонементная (абонементская) - абонементтік 
ақы, абонемент ақысы

плата аккордная - көтермелі ақы, көтеріңкі ақы
плата арендная - жалдау ақысы
плата без скидки - шегерімсіз төлеу
плата в валюте - валютамен төлеу
плата в долларах - доллармен төлеу
плата в рассрочку - мерзімін ұзартып төлеу, мəулеттік 
төлеу

плата в срок - мерзімінде төлеу 
плата векселем - вексельмен төлеу
плата взноса - жарна төлеу
плата возмещения - өтеуін төлеу
плата вперед - алдын ала төлеу
плата входная - кіру ақысы
плата выкупа - өтеуін төлеу ақысы, сатып алу 
төлемақысы

плата гарантийная - кепілдікті төлемақы
плата денег - ақша төлеу
плата денег через банк - ақшаны банк арқылы төлеу 
плата договорная - шарт бойынша төлемақы, шарттық 
төлемақы

плата долга - борышын төлеу 
плата дополнительная - қосымша төлемақы
плата ежемесячная - ай сайынғы төлемақы
плата за активность - белсенділік үшін төлемақы
плата за андеррайтинг - андеррайтинг үшін төлемақы
плата за банковские услуги - көрсетілетін банк 
қызметтері үшін төлемақы

плата за банковское обслуживание - банктердің қызмет 
көрсетуі үшін төлемақы

плата за ведение счетов - шоттарды жүргізу үшін 
төлемақы

плата за вход - кіру үшін төлемақы
плата за гарантирование кредита - кредитке кепілдік 
беру үшін төлемақы

плата за денежный перевод - ақша аударымы үшін 
төлемақы

плата за дисконтирование - дисконттау үшін   
төлемақы

плата за досрочное погашение ссуды - несиені 
мерзімінен бұрын өтегені үшін төлемақы

плата за заявку на получение ссуды - несиені алуға 
өтінім үшін төлемақы 

плата за ипотеку - ипотека үшін төлемақы
плата за кредит - кредит үшін төлемақы
плата за кредитную сделку - кредит мəмілесі үшін 
төлемақы

плата за кредитную сумму - кредит сомасы үшін 
төлемақы

плата за обслуживание - қызмет көрсеткені үшін 
төлемақы

плата за обслуживание кредита - кредитке қызмет 
көрсетілгені үшін төлемақы

плата за обязательство - міндеттеме үшін төлемақы
плата за основные фонды - негізгі қорлар үшін 
төлемақы

плата за ответственное хранение - жауаптылықпен 
сақтау үшін төлемақы

плата за отсрочку - мəулет беру үшін төлемақы
плата за оформление - ресімдеу үшін төлемақы
плата за оформление кредита - кредитті ресімдеу үшін 
төлемақы

плата за оценку стоимости - құнды бағалау үшін 
төлемақы

плата за перевод - аударым үшін төлемақы
плата за перевод денег - ақша аудару үшін төлемақы
плата за пересылку по почте - поштамен салып жіберу 
ақысы

плата за поддержание - қолдау үшін төлем 
плата за пользование - пайдалану үшін төлемақы
плата за пользование банковским счетом - банк 
шотын пайдаланғаны үшін төлемақы

плата за предоставление гарантии - кепілдік бергені 
үшін төлемақы

плата за предоставление кредита - кредит беру үшін 
төлемақы

плата за пролонгацию - мерзімін ұзарту үшін төлемақы
плата за протест - наразылық үшін төлемақы
плата за размещение ссуды - несиені орналастыру үшін 
төлемақы

плата за регистрацию - тіркеу үшін төлемақы
плата за регистрацию права удержания - ұстап қалу 
құқығын тіркеу үшін төлемақы

плата за резервирование - сақтық қорға қалдырғаны 
үшін төлемақы

плата за реструктурирование долга - борышты қайта 
құрылымдау үшін төлемақы

плата за страхование - сақтандыру үшін төлемақы
плата за траст - сенім қоры үшін төлемақы
плата за трастовые услуги - сенімгерлік қызметтер 
көрсету үшін төлемақы

плата за уведомление отправителя - жөнелтушінің 
хабарламасы үшін төлемақы
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плата за услуги - қызметтер көрсету (көрсетілетін 
қызметтер) үшін төлемақы 

плата за услуги по льготному тарифу - жеңілдікті 
тариф бойынша көрсетілген қызметтер үшін төлемақы

плата за услуги по чековым счетам - чек шоттары 
бойынша қызметтер көрсету үшін төлемақы

плата за финансирование - қаржыландыру үшін 
төлемақы

плата за фонды - қорлар үшін төлемақы
плата за хранение - сақтау төлемі, сақтау үшін 
төлемақы

плата за хранение в банковском сейфе - банк сейфінде 
сақтау үшін төлемақы

плата за хранение в депозитарии - депозитарийде 
сақтау үшін төлемақы

плата за чеканку монет - мəнет шеку үшін төлемақы
плата заработная - жалақы, жұмысақы
плата золотом - алтынмен төлеу
плата квартирная - пəтерақы
плата комиссионная - комиссиялық төлемақы
плата на инкассо - инкассоға төлеу
плата надбавки - үстеме төлеу
плата наличными - қолма-қол төлеу, қолма-қол 
төленетін ақы, қолма-қол ақшалай төлемақы

плата налога - салық төлеу
плата, не подлежащая возмещению - өтеуге жатпайтын 
төлемақы 

плата пени - өсімпұл төлеу
плата пенсии - зейнетақы төлеу
плата переводом - аударым арқылы төлеу
плата по обязательствам - міндеттемелер бойынша 
төлемақы

плата по первому требованию - алғашқы талап ету 
бойынша төлеу 

плата по роялти - роялти бойынша төлем
плата по счету - шот бойынша төлеу
плата по тарифу - тариф бойынша төлеу
плата по чеку - чек бойынша төлеу
плата повременная - уақыт бойынша төлемақы
плата помесячно - ай сайын төлеу 
плата посуточно - тəулік сайын төлеу
плата пошлины - баж алымын төлеу
плата премиальная - сыйлықақы төлеу
плата проездная - жол ақысы
плата против представления тратты - тратта 
ұсынудың орнына жүретін төлем

плата процентов - пайыздарды төлеу
плата процентов по сберегательным вкладам - жинақ 
салымдары бойынша пайыздарды төлеу

плата раньше срока - мерзімінен бұрын төлеу
плата реальная - нақты ақы
плата ренты - рента төлеу
плата с аккредитива - аккредитивтен төлеу
плата своей доли - өз үлесін төлеу 
плата сдельная - кесімді ақы төлеу, жұмысақы төлеу
плата сдельно-премиальная - кесімді сыйлықақылық 
төлем

плата согласно приказу - бұйрық бойынша төлеу

плата страхового возмещения - сақтандыру өтеуін 
төлеу

плата суммы - соманы төлеу
плата суточная - тəуліктік төлемақы
плата твердая - тұрақты төлемақы
плата траттой - траттамен төлеу
плата частями - бөліп-бөліп төлеу 
плата чеком - чекпен төлеу
плата через банк - банк арқылы төлеу
плата членского взноса - мүшелік жарна төлеу
плата штрафа - айыппұл төлеу
платеж - төлем 
платеж авансированный - авансыланған төлем
платеж авансовый - авансылық төлем
платеж акцептом - акцептімен төлеу
платеж амортизационный - тозымпұлдық төлем
платеж без вычетов - шегерімсіз төлем
платеж безакцептный - акцептісіз төлем
платеж безналичный - қолма-қол ақшасыз төлем
платеж в банк - банкке төлем 
платеж в бюджет - бюджетке төленетін төлем 
платеж в денежной форме - ақшалай нысандағы төлем
платеж в долларах - доллармен төлеу
платеж в иностранной валюте - шетел валютасымен 
төлеу

платеж в конце месяца - айдың аяғындағы төлем
платеж в конце периода - кезең аяғындағы төлем
платеж в кредит - кредитке төленетін төлем
платеж в межбанковском клиринге - банк аралық 
клирингідегі төлем

платеж в местной валюте - жергілікті валютамен төлеу
платеж в местный бюджет - жергілікті бюджетке 
төленетін төлем

платеж в национальной валюте - ұлттық валютамен 
төлеу

платеж в начале периода - кезең басындағы төлем 
платеж в обусловленный срок - уағдаласылған 
мерзімдегі төлем

платеж в окончательный расчет - ақырғы есептесуге 
төлем

платеж в погашение задолженности - берешекті өтеуге 
төлем

платеж в погашение основной суммы займа - 
қарыздың негізгі сомасын өтеуге төлеу

платеж в пользу кого-либо - біреудің пайдасына 
төленетін төлем

платеж в рассрочку - мəулеттік төлем
платеж в свободно конвертируемой валюте - еркін 
айырбасталымды валютамен төлеу

платеж в срок - мерзімінде төленген төлем
платеж в счет основного капитала - негізгі капиталдың 
есебіне төленетін төлем

платеж в счет погашения долга - борышты өтеу 
есебіне төленетін төлем

платеж в счет погашения задолженности - берешекті 
өтеу есебіне төленетін төлем

платеж в счет причитающейся суммы - тиесілі сома 
есебіне төленетін төлем
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платеж в счет урегулирования - реттеу есебіне 
төленетін төлем

платеж в счет частичного погашения долга - борышты 
ішінара өтеу есебіне төленетін төлем

платеж в форме банковского перевода - банк аударымы 
нысанындағы төлем

платеж в форме инкассо - инкассо нысанындағы төлем
платеж “воздушный шар” - “əуе шары” төлемі 
платеж годовой - жылдық төлем
платеж досрочный - мерзімінен бұрын төленген төлем
платеж единовременный - бір жолғы төлем
платеж ежегодный - жыл сайынғы төлем
платеж ежемесячный - ай сайынғы төлем
платеж еженедельный - апта сайынғы төлем
платеж за границу - шетелдегі төлем
платеж за ценную бумагу - бағалы қағаз үшін төлем
платеж задержанный - кешіктірілген төлем
платеж задолженный - берешекті төлем
платеж из заграницы - шетелден төленген төлем
платеж из прибыли в бюджет - пайдадан бюджетке 
төленетін төлем

платеж квартальный - тоқсандық төлем
платеж комиссионный - комиссиялық төлем
платеж коммунальный - коммуналдық төлем
платеж компенсационный - өтемдік төлем
платеж металлическими деньгами - металл ақшамен 
төленетін төлем

платеж минимальный - ең аз төлем
платеж на инкассо - инкассоға төлем
платеж на открытый счет - ашылған шотқа түсетін 
төлем

платеж на счет - шотқа жіберетін төлем
платеж на текущий счет - ағымдағы шотқа төлем
платеж на условный депозит - шартты депозитке 
арналған төлем

платеж наличный - қолма-қол төлем
платеж наличными - қолма-қол ақшалай төлем
платеж наличными без скидки - шегерімсіз қолма-қол 
ақшалай төлем

платеж наличными против документов - құжаттардың 
орнына жүретін қолма-қол ақшалай төлем

платеж наложенный - салынған төлем, салынба төлем
платеж натурой - заттай төлем
платеж начисленный - есептелген төлем
платеж неналоговый - салықтық емес төлем
платеж нетто - таза төлем
платеж обязательный - міндетті төлем
платеж ожидаемый - болжалды төлем
платеж окончательный - ақырғы төлем
платеж остаточный - қалдықтық төлем
платеж отложенный - кейінге қалдырылған төлем
платеж отсроченный - мерзімі кешіктірілген төлем
платеж очередной - кезекті төлем
платеж первоначальный - бастапқы төлем
платеж переводом - аудармамен төленетін төлем
платеж перестраховочный - қайта сақтандыру төлемі
платеж перечислением - аудару арқылы төленетін 
төлем

платеж по аккредитиву - аккредитив бойынша 
төленетін төлем

платеж по акцептовании - акцептеу бойынша төленетін 
төлем

платеж по векселю - вексель бойынша төлем
платеж по документарному аккредитиву - 
құжаттамалық аккредитив бойынша төлем

платеж по долговому обязательству - борыштық 
міндеттеме бойынша төлем

платеж по займу - қарыз бойынша төлем 
платеж по клирингу - клиринг бойынша төлем
платеж по купону - купон бойынша төлем
платеж по международным сделкам - халықаралық 
мəміле бойынша төлем

платеж по облигации - облигация бойынша төлем
платеж по обслуживанию долга - борышты өтеуге 
қызмет көрсету бойынша төлем

платеж по открытому счету - ашылған шот бойынша 
төлем

платеж по погашению - өтеу бойынша төлем 
платеж по предъявлении - ұсыну бойынша төлем
платеж по предъявлении документа - құжатты ұсыну 
бойынша төлем

платеж по предъявлении счета-фактуры - 
куəландырма-шотты ұсыну бойынша төлем

платеж по предъявлении тратты - тратта ұсыну 
бойынша төлем

платеж по счету - шот бойынша төлем
платеж по таксе - бағалама бойынша төлем
платеж по телефону - телефон арқылы төленетін төлем
платеж по требованию - талап ету бойынша төлем
платеж по урегулированию расчетов - шоттарды 
реттеу бойынша төлем

платеж по чеку - чек бойынша төлем
платеж полугодовой - жарты жылдық төлем
платеж поступивший - түскен төлем
платеж при выдаче заказа - тапсырысты қолға беру 
кезіндегі төлем

платеж при подписании контракта - келісімшартқа қол 
қою кезіндегі төлем

платеж причитающийся - тиесілі төлем
платеж просроченных процентов - мерзімін өткізіп 
алған пайыздар төлемі

платеж против аккредитива - аккредитивтің орнына 
жүретін төлем

платеж против акцепта - акцепт орнына жүретін төлем
платеж против банковской гарантии - банк 
кепілдігінің орнына жүретін төлем

платеж против выписки счета - шотты жазып берудің 
орнына жүретін төлем

платеж против документов - құжаттардың орнына 
жүретін төлем 

платеж против предъявления документов - 
құжаттарды ұсынудың орнына жүретін төлем

платеж против телеграфного извещения - телеграфтық 
хабарлама орнына жүретін төлем

платеж против тратт - траттаның орнына жүретін төлем
платеж процентный - пайыздық төлем
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платеж процентов - пайыздар төлемі
платеж путем выставления аккредитива - аккредитив 
ұсыну жолымен төленетін төлем

платеж путем денежных переводов - ақша 
аударымдары арқылы төлеу

платеж разовый - біржолғы төлем
платеж рентный - ренталық төлем
платеж с авансом - алғытөлемді төлем, авансты төлем
платеж с аккредитива - аккредитивтен төленетін төлем
платеж с депозитом - депозитті төлем
платеж с отсрочкой - мерзімі кейіндетілген төлем
платеж с помощью кредитной карточки - кредит 
карточкасы арқылы төлеу

платеж своевременный - дер кезінде төлеу
платеж страховой - сақтандыру төлемі
платеж таможенный - кеден төлемі
платеж трансфертный - трансферттік төлем
платеж траттой - траттамен төленетін төлем
платеж фиксированный - тіркелген төлем
платеж ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
төленетін төлем

платеж частичный - ішінара төлем 
платеж чеком - чекпен төленетін төлем
платеж через ... дней после ... - ...нен кейін ... күн өткен 
соң төлеу

платеж через банк - банк арқылы төлеу
платеж через банк-корреспондент - корреспондент 
банк арқылы төленетін төлем

платеж через федеральные фонды - федералдық 
қорлар ақылы төленетін төлем

платеж электронный - электронды төлем
платежеспособная фирма - төлем төлеуге қабілетті 
фирма

платежеспособность - төлем қабілеттілігі, төлем төлеуге 
қабілеттілік 

платежеспособность банка - банктің төлем  
қабілеттілігі

платежеспособный - төлем төлеуге қабілетті
платежеспособный банк - төлем төлеуге қабілетті банк
платежеспособный должник - төлем төлеуге қабілетті 
борышкер

платежеспособный поручитель - төлем төлеуге 
қабілетті тапсырушы

платежеспособный потребитель - төлем төлеуге 
қабілетті тұтынушы

платежеспособный спрос - төлем қабілеті бар сұраныс 
платежи бюджетные - бюджеттік төлем
платежи в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі төлем

платежи в рамках контракта - келісімшарт 
шеңберіндегі төлем

платежи в счет погашения ссуды - несиені өтеу 
шотына төлем

платежи валютные - валюталық төлем
платежи взаимные - өзара төлем
платежи двусторонние - екі жақты төлем
платежи из прибыли в бюджет - пайдадан бюджетке 
төленетін төлем

платежи к получению - алуға арналған төлем 
платежи международные - халықаралық төлем
платежи налоговые - салық төлемі
платежи нетто-процентов - таза пайыз төлемі
платежи периодические - дүркіндік төлем
платежи по безналичному расчету - ақшасыз есеп 
айырысу бойынша төлем

платежи по заказам - тапсырыстар бойынша төлем
платежи по контракту - келісімшарт бойынша төлем
платежи по кредиту - кредит бойынша төлем
платежи по погашению - өтем бойынша төлем 
платежи по ссудам - несиелер бойынша төлем
платежи процентов - пайыз төлемі
платежи репарационные - репарациялық төлем
платежи, связанные с кредитом - кредитпен 
байланысты төлем

платежи текущие - ағымдағы төлем
платежная ведомость - төлем тізімдемесі
платежная дисциплина - төлем тəртібі
платежная карточка - төлем карточкасы
платежная касса - төлем кассасы
платежная книжка - төлем кітапшасы
платежная операция - төлем операциясы
платежная расписка - төлем қолхаты
платежная система - төлем жүйесі
платежная система на основе карточек - карточкаларға 
негізделген төлем жүйесі 

платежное извещение - төлем хабарламасы 
платежное обязательство - төлем міндеттемесі
платежное поручение - төлем тапсырмасы 
платежное поручение банка - банктің төлем 
тапсырмасы

платежное поручение в системе жиросчетов - 
жирошоттар жүйесіндегі төлем тапсырмасы

платежное соглашение - төлем келісімі 
платежное требование - төлем талабы, төлем 
талапшоты

платежное требование на банк - банкке қойылатын 
төлем талабы

платежное требование-поручение - төлем талап-
тапсырмасы

платежное указание - төлем нұсқауы 
платежное учреждение - төлем мекемесі
платежные банковские карточки - банктің төлем 
карточкалары

платежные документы в процессе инкассации - 
инкассолау үдерісіндегі төлем құжаттары

платежные документы с отсроченным зачислением - 
мəулеттік есептелетін төлем құжаттары

платежные карточки - төлем карточкалары 
платежные обычаи - төлем ғұрыптары
платежные обязательства к уплате - төлеуге 
ұсынылған төлем міндеттемелері

платежные переводы - төлем аударымы 
платежные союзы - төлем одақтары
платежные средства казначейства - қазынашылықтың 
төлем қаражаты

платежные услуги - көрсетілетін төлем қызметтері
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платежные услуги по телефону - телефон арқылы 
көрсетілетін төлем қызметтері

платежный агент - төлем агенті 
платежный баланс - төлем теңгерімі 
платежный баланс внешней торговли - сыртқы 
сауданың төлем теңгерімі

платежный баланс Казахстана - Қазақстанның төлем 
теңгерімі 

платежный баланс по внешним расчетам - сыртқы 
есеп айырысу бойынша төлем теңгерімі

платежный баланс по текущим операциям - ағымдағы 
операциялар бойынша төлем теңгерімі

платежный варрант - төлем варранты
платежный ваучер - төлем ваучері (кепілхаты)
платежный день - төлем күні
платежный документ - төлем құжаты
платежный документ для акцептования - акцептеуге 

(ризалық беруге) арналған төлем құжаты
платежный документ на предъявителя - көрсетушіге 
арналған төлем құжаты

платежный документ, не относящийся к местным 
операциям - жергілікті операцияларға қатысы жоқ 
төлем құжаты

платежный документ по местным операциям - 
жергілікті операциялар бойынша төлем құжаты

платежный документ по номиналу - атаулы құн 
бойынша төлем құжаты

платежный инструмент - төлем құралы
платежный календарь - төлем күнтізбесі
платежный кредит - төлем кредиті
платежный купон - төлем купоны
платежный механизм - төлем тетігі
платежный оборот - төлем айналымы
платежный оборот банка - банктің төлем айналымы
платежный пассивный баланс - пассив төлем 
теңгерімі, төлемнің пассив теңгерімі

платежный приказ - төлем бұйрығы
Платежный союз СНГ - ТМД-ның Төлем одағы
платежный спрос - төлем сұранысы
платежный флоут - төлемдік флоут 
платежный характер кредита - несиенің төлемдік 
сипаты

платежом на предъявителя - ұсынушыға төлем арқылы 
платежом по наступлении срока - мерзімі басталғанда 
төлем арқылы

платежом по предъявлении - көрсетілгенде төлем 
арқылы (вексель туралы)

платежом по приказу - бұйрық бойынша төлем арқылы 
платежом по требованию - талап еткенде төлем арқылы
плательщик - төлемші, төлеуші
плательщик аккуратный - ұқыпты төлеуші
плательщик государственной пошлины - мемлекеттік 
баж төлеуші

плательщик индивидуального подоходного налога - 
жеке табыс салығын төлеуші

плательщик исправный - тыңғылықты төлеуші
плательщик корпоративного подоходного налога - 
корпоративтік табыс салығын төлеуші

плательщик налога на добавленную стоимость - 
қосылған құн салығын төлеуші

плательщик налога на имущество - мүлік салығын 
төлеуші

плательщик налога на сверхприбыль - үстеме пайда 
салығын төлеуші

плательщик неаккуратный - ұқыпсыз төлеуші
плательщик неисправный - тыңғылықсыз төлеуші
плательщик несостоятельный - дəрменсіз төлеуші
плательщик платы - төлемақы төлеуші, төлем төлеуші
плательщик по векселю - вексель бойынша төлеуші
плательщик по кредитным обязательствам - 
кредиттік міндеттемелер бойынша төлемші

плательщик по переводному векселю - аударма 
вексель бойынша төлемші

плательщик по чеку - чек бойынша төлеуші
плательщик процентов - пайыз төлеуші
плательщик роялти - роялти төлеуші
плательщик сбора - алым төлеуші
плательщик сбора с аукциона - аукционнан алынатын 
алым төлеуші

плательщик социального налога - əлеуметтік салық 
төлеуші

плательщик фиксированной ставки в процентном 
свопе - пайыздық своптағы тиянақталған 
мөлшерлемені төлеуші

платина - платина (асыл металл)
платиновая карточка - платина карточка
платиновая кредитная карточка - несиелік платина 
карточка

платиновая монета / платинка - платина мəнет, 
платина тиын, платина шақа

платите по приказу - бұйрық бойынша төлеңіз (чектегі 
немесе вексельдегі жазу)

платите предъявителю - көрсетушіге төлеңіз (чектегі 
немесе вексельдегі жазу)

платить - төлеу, төленсін
платить авансом - аванс (алғытөлем) түрінде төлеу
платить в рассрочку - мерзімін ұзартып төлеу, 
мəулеттік төлеу

платить в рассрочку частями - бөліктеп мəулеттік 
төлеу

платить в срок - мерзімінде төлеу
платить в счет причитающейся суммы - тиесілі сома 
есебіне төлеу

платить векселем - вексельмен төлеу
платить вперед - алдын ала төлеу
платить деньги лицу через банк - тұлғаға ақшаны банк 
арқылы төлеу

платить долг - борышты төлеу 
платить заранее - күні бұрын төлеу
платить золотом - алтынмен төлеу
платить на инкассо - инкассоға төлеу
платить наличными - қолма-қол ақшамен төлеу
платить наличными по требованию - талап ету 
бойынша қолма-қол ақшамен төлеу

платить немедленно - дереу төлеу
платить переводом - аударым арқылы төлеу
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платить переводом на счет - шотқа аударып төлеу
платить по векселю - вексель бойынша төлеу
платить по востребованию - талап ету бойынша төлеу
платить по обязательствам - міндеттемелер бойынша 
төлеу

платить по получении - алған бойда төлеу
платить по предоставлении - ұсыну бойынша төлеу
платить по предъявлении - көрсеткенде төлеу
платить по предъявлении документа - құжатты 
көрсеткенде төлеу

платить по приказу - бұйрық бойынша төлеу
платить по счету - шот бойынша төлеу
платить по требованию - талап бойынша төлеу
платить по чеку - чек бойынша төлеу
платить предъявителю - көрсетушіге төлеу
платить при доставке - жеткізу кезінде төлеу
платить путем зачисления на счет - шотқа есептеу 
жолымен төлеу

платить раньше срока - мерзімінен бұрын төлеу
платить с аккредитива - аккредитивтен төлеу
платить сдельно - кесімді түрде төлеу 
платить траттой - траттамен төлеу
платить убытки - залалды төлеу
платить частями - бөліктеп төлеу
платить чеком - чекпен төлеу
платить через банк - банк арқылы төлеу
платить через кассу - касса арқылы төлеу
платность - ақылылық
платность кредитования - несиелендірудің ақылылығы
платность обслуживания - қызмет көрсетудің 
ақылылығы 

платность услуг - көрсетілетін қызметтердің 
ақылылығы

платные услуги - ақылы қызмет көрсету
платный - ақылы
платформа - тұғырнама; алаңқай 
платформа компьютерная - компьютерлік тұғырнама 
платформа перегрузки - қайта тиеу алаңқайы
платящая администрация - төлеуші əкімшілік
плафон - плафон 
плебисцит - плебисцит
пленка - үлдір
пленка ацетатная - ацетатты үлдір
пленка галлоидно-серебряная - галлоидті күміс үлдір
пленка полиэфирная - полиэфирлі үлдір
пленка рулонная - орама үлдір
пленум - пленум
плесневение документов - құжаттардың өңезденуі
плита - тақта
пломба - пломба (тауарға тағылған қорғасын мөр) 
пломбир - пломбир
пломбирование - пломбалау
“плоский” - “жалпақ” (пайызсыз)
плотность бумаги - қағаздың тығыздығы
плотность населения - халық тығыздығы
плотность почтовой карточки - пошта карточкасының 
тығыздығы

“плохие” деньги - “нашар” ақша

“плохой” долг - “жаман” борыш
плохой сбыт - нашар өткізім, өткізімі нашар
плохой чек - жаман чек 
площадка - алаңша 
площадка внебиржевая - биржадан тысқары алаңша
площадка демонстрационная - көрсетім алаңшасы
площадка для совершения сделок - мəміле жасасу 
алаңшасы

площадка по продаже государственных ценных бумаг 
- мемлекеттік бағалы қағаздар сату алаңшасы 

площадь - алаң; аудан, аумақ; көлем; танап; қитақ
площадь демонстрационная - көрсетім алаңы
площадь земли - жер телімінің алаңы 
площадь производства - өндіріс алаңы
плюрализм - плюрализм, пікір алуандығы 
плюральная акция - плюралдық акция, алуан түрлі 
акция 

плюс (+) - плюс, қосу (+)
“плюс плавающий процент” - “қосу құбылмалы 
пайыз”

плюс проценты - қосу пайыздар 
плюс фиксированная прибыль - қосу тиянақталған 
пайда 

пневмопочта - пневматикалық пошта
по авиа - авиамен, əуемен
по взаимной договоренности - өзара уағдаластық 
бойынша 

по всей бирже - бүкіл биржа бойынша
по выпуску - шығарылым бойынша 
по гарантии - кепілдік бойынша 
по гарантированному курсу - кепілдік берілген бағам 
бойынша

по графику - кесте бойынша
по дарственной - сыйқұжат бойынша 
по деньгам - ақша бойынша 
по депозитным счетам в банке - банктегі депозиттелген 
шоттар бойынша

по дерегулированию депозитных учреждений - 
депозиттік мекемелерді қайта реттеу бойынша 

по доверенности - сенімхат бойынша 
по договоренности - уағдаластық бойынша 
по заказу - тапсырыс бойынша
по запросу - сұрау салу бойынша
по заслугам - сіңірген еңбегіне қарай
по заявке - өтінім бойынша
по инстанциям - инстанциялар бойынша
по истечении - қолданылу мерзімі өткен бойда
по колеблющимся курсам - ауытқымалы бағам 
бойынша

по котировке - баға белгіленімі бойынша 
по курсу - бағам бойынша
по курсу, указанному на обороте векселя - вексельдің 
сыртқы бетінде көрсетілген бағам бойынша

по марже - маржа бойынша
по мере необходимости - қажеттілігіне қарай
по мере появления спроса - сұраныстың пайда болуына 
қарай

по наилучшей цене - ең жақсы баға бойынша
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по нарицательной цене - көрсетулі баға бойынша
по наступлении срока платежа - төлем мерзімі 
басталған бойда

по наступлению срока погашения - өтеу мерзімі 
басталған бойда 

по независящим обстоятельствам - тəуелді емес 
жағдай бойынша

по неполным данным - толық емес деректер бойынша, 
толымсыз деректер бойынша

по новым оценкам - жаңадан бағалау бойынша
по номиналу - атаулы құн бойынша, атаулы баға 
бойынша 

по номинальной стоимости - атаулы құны бойынша
по номинальному курсу - атаулы бағамы бойынша
по обоюдному согласию сторон - тараптардың екеу ара 
келісімі бойынша

по образцу - үлгі бойынша
по объему - көлем бойынша
по обычаям - ғұрып бойынша
по окончании - аяқталғаннан кейін
по описанию - сипаттамасы бойынша
по отзыву - қайтарып алу бойынша
по открытой подписке - ашық жазылыс бойынша
по официальным данным - ресми деректер бойынша
по оценкам специалистов - мамандардың бағалауы 
бойынша

по оценкам экономистов - экономистердің бағалауы 
бойынша

по оценкам экспертов - сарапшылардың бағалауы 
бойынша

по оценке - бағалау бойынша
по очереди - кезек бойынша
по паритету - тепе-теңдік (бара-барлық) бойынша
по первому требованию - алғашқы талап ету бойынша
по плану - жоспар бойынша
по повышающемуся курсу - көтерілмелі бағам 
бойынша

по подписке - жазылыс бойынша
по полномочию - өкілеттік бойынша
по получении - алған бойда
по получении извещения - хабарлама алған бойда
по получении подтверждения - растама алған бойда
по поручению - тапсырма бойынша
по поручению консорциума - консорциумның 
тапсырмасы бойынша

по последним оценкам - соңғы бағалау бойынша
по предварительному осмотру - алдын ала қарап шығу 
бойынша

по предварительному подсчету - алдын ала есептеу 
бойынша

по предварительным данным - алдын ала деректер 
бойынша

по предъявлении - ұсыну бойынша, көрсеткенде, 
көрсеткен бойда 

по приблизительным подсчетам - жуықтама есептеу 
бойынша

по привычке - дағды бойынша
“по приказу ...” - “...бұйрығы бойынша”

по принуждению - мəжбүрлеу бойынша
по просьбе - өтініш бойынша
по просьбе одной из сторон - тараптардың біреуінің 
өтініші бойынша

по протесту - наразылық бойынша
по различным курсам - түрлі бағамдар бойынша 
по размеру - мөлшері бойынша
по расписанию - кесте бойынша
по распоряжению - өкім бойынша
по рассмотрении - қараудан кейін
по рыночной цене - нарықтық баға бойынша
по своей инициативе - өз бастамасымен
по себестоимости - өзіндік құн бойынша
по ставке - мөлшерлеме бойынша
по ставке процента - пайыз мөлшерлемесі бойынша
по стоимости - құны бойынша 
по существующему законодательству - қолданыстағы 
заңнама бойынша

по счету - шот бойынша
по таксе - такса бойынша
по тарифу - тариф бойынша
по текущим ценам - ағымдағы баға бойынша
по традиции - дəстүр бойынша
по требованию - талап ету бойынша
по требованию суда - соттың талабымен
по уведомлению - хабарлама бойынша
по удешевленным ценам - арзандатылған баға бойынша
по указанию - нұсқау бойынша
по указанной цене - көрсетілген баға бойынша
по условиям контракта - келісімшарт талаптары 
бойынша

по установленной норме - белгіленген норма бойынша
по установленной цене - белгіленген баға бойынша 
по факту - факті бойынша, ақиқат бойынша 
по цене - баға бойынша
по цене дня - сол күнгі баға бойынша
по цене номинала - атаулы бағасы бойынша
по цене рынка - нарық бағасы бойынша
по ценным бумагам до уплаты налогов - салықтарды 
төлегенге дейін бағалы қағаздар бойынша

“побег” - “жүгірме”, “қашу” 
победа - жеңіс
“победитель” - “жеңімпаз” 
победитель тендера - теңдер жеңімпазы 
поборы - алым-салық
поборы незаконные - заңсыз алым-салық
побочный - жанама
побочный заработок - жанама табыс
побочный ущерб - жанама зиян
побратим - туыстас
побудительная плата - ықыластандырғыш төлемақы 
побудительная функция цены - бағаның 
ықыластандырғыш атқарымы

поведение - мінез-құлық
поведение покупателя - сатып алушының мінез-құлығы
поведение потребителя - тұтынушының мінез-құлығы
поведение социальное - əлеуметтік мінез-құлық
поведение экономическое - экономикалық қылық 
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повеление - əмір
поверенное лицо - сенімді тұлға, сенімгер тұлға
поверенный - сенімгер, сенім жүктелген адам 
поверенный агент - сенімгер агент
поверенный в делах - іс бойынша сенім жүктелген адам
поверенный в суде - соттағы сенім жүктелген адам
поверенный заявителя - өтінім берушінің сенім 
жүктеген адамы

поверенный официальный - ресми сенімгер
поверенный присяжный - сенім жүктелген қосшы би
поверочное уведомление - сендірмелі хабарлама
поверочное уведомление об обмене депешами - 
жеделхаттардың алмасылғаны туралы сендірмелік 
хабарлама 

поверхностный - үстірт
повестка - шақыру қағазы, күн тəртібі
повестка дня - күн тəртібі 
повестка судебная - сотқа шақыру қағазы
повидовая документальная публикация - біртектес 
құжаттар жарияланымы 

повинность - міндеттілік, міндеткерлік
повлечение расходов - шығысқа ұрындыру
повод - сылтау, себеп
поворот - бетбұрыс
поворотный круг - айналмалы шеңбер
повреждение - зақымдану, бүліну
повреждение биологическое - биологиялық зақым 
повреждение документа - құжаттың бүлінуі
повреждение почтового отправления - пошта 
жөнелтімінің бүлінуі

повременная заработная плата - мерзімдік жалақы
повременная оплата труда - еңбекке мерзімдік ақы 
төлеу, мерзімдік еңбекақы 

повременная плата - мерзімдік төлемақы
повременная ставка - мерзімдік мөлшерлеме 
повременно-премиальная оплата труда - мерзімдік-
сыйлықақылы еңбекақы

повременно-премиальная система - мерзімдік-
сыйлықақы жүйесі

“повреждено при обработке” - “өңдеу кезінде 
зақымдалды”

повременный - мерзімді, оқта-текте, анда-санда
повседневные операции - күнделікті операциялар
повседневный - күнделікті, күнбе-күнгі, күн сайын
повсеместный - жаппай, тегіс 
повторение - қайталау, пысықтау
повторная выдача карточек - карточкаларды қайталап 
беру

повторная покупка - қайталап сатып алу
повторная эмиссия - қайталама эмиссия, қайталап 
шығару 

повторно отдавать в залог - кепілге қайталап беру
повторно проверять счет - шотты қайталап тексеру
повторно размещаемый чек - қайталап 
орналастырылатын чек 

повторно разрещаемый чек - рұқсат етілетін чек
повторное использование почтовых марок - пошта 
маркаларын қайталап пайдалану

повторное предложение - қайталанған ұсыныс
повторное приобретение - қайталап сатып алу
повторный выпуск - қайталап шығару, қайталама 
шығарылым

повторный выпуск банковских карточек - банк 
карточкаларының қайталанған шығарылымы

повторный выпуск долговых обязательств - 
борышқорлық міндеттемелерді қайталап шығару

повышательная тенденция цен - бағаның жоғарылама 
үрдісі

повышательный - жоғарылама
повышать - жоғарылату 
повышать официальную ставку дисконта - 
дисконттың ресми мөлшерлемесін жоғарылату

повышать ставку по ссуде - несие бойынша 
мөлшерлемені жоғарылату

повышать стоимость - құнды жоғарылату
повышать цену - бағаны жоғарылату
повышаться - жоғарылау 
повышающаяся цена - жоғарылаушы баға
повышающийся курс доллара - доллардың 
жоғарылаушы бағамы

повышение - көтеру, көтерілу, жоғарылау, арту
повышение банковской учетной ставки - банктің 
есептік мөлшерлемесінің көтерілуі

повышение биржевых курсов - биржалық бағамның 
көтерілуі

повышение в цене - бағасы көтерілу
повышение валютного курса - валюталық бағамды 
көтеру, валюталық бағамның көтерілуі

повышение дохода - табыстың артуы
повышение доходности - табыстылықты арттыру 
повышение доходности капитала - капитал 
табыстылығының артуы

повышение ежегодное - жыл сайынғы арту
повышение жалованья - айлықтың артуы, жалақыны 
көтеру 

повышение зарплаты - жалақының артуы
повышение издержек - шығынның артуы
повышение имиджа - беделді көтеру 
повышение импортной квоты - импорттық 
үлестеменің көтерілуі

повышение инфляции - инфляцияның артуы
повышение качества - сапаның жоғарылауы
повышение квалификации - біліктілікті көтеру, 
біліктілікті жетілдіру, мамандығын жетілдіру

повышение квалификации руководящего персонала - 
басқарушы қызметкерлердің біліктілігін арттыру

повышение класса - сыныпты жоғарылату
повышение конкурентноспособности - бəсекелік 
қабілетті көтеру 

повышение конъюнктуры - жағдаяттың көтерілуі
повышение курса - бағамның көтерілуі
повышение курса акций - акциялар бағамының 
көтерілуі

повышение курса валюты - валютаның бағамын көтеру
повышение курса доллара - доллар бағамының 
көтерілуі
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повышение курса по отношению к доллару - 
бағамның долларға қатынас бойынша көтерілуі

повышение курса ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бағамының көтерілуі

повышение ликвидности - өтімділіктің артуы
повышение налогов - салықтардың көтерілуі
повышение норм - нормалардың жоғарылауы
повышение обменного курса - айырбас бағамының 
көтерілуі

повышение общего уровня цен - бағаның жалпы 
деңгейінің көтерілуі

повышение оклада - айлықақыны арттыру
повышение ответственности - жауапкершілікті арттыру
повышение предельных размеров заработка - 
табыстың шекті мөлшерін көбейту

повышение процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің көтерілуі

повышение расценок - бағаламаны көтеру
повышение рентабельности - тиімділікті арттыру
повышение ставки - мөлшерлеменің көтерілуі
повышение ставки процента - пайыз мөлшерлемесінің 
көтерілуі

повышение стоимости - құнның көтерілуі
повышение стоимости труда - еңбек құнының көтерілуі
повышение таможенных пошлин - кедендік баждың 
көтерілуі

повышение тарифа - тарифтің жоғарылауы
повышение устойчивости функционирования объекта 

- нысанның орнықты жұмыс істеуі мүмкіндігін 
арттыру

повышение учетного процента - есептік пайыздың 
көтерілуі

повышение учетной ставки - есеп мөлшерлемесінің 
көтерілуі

повышение учетной ставки банка - банктің есеп 
мөлшерлемесінің көтерілуі

повышение цен(ы) - бағаның көтерілуі
повышение ценности - құндылықтың көтерілуі
повышение цены финансового инструмента - қаржы 
құралы бағасының көтерілуі

повышение эффективности - тиімділіктің артуы
повышения и падения курсов - бағамның көтерілуі 
жəне құлдырауы

повышенная цена - көтерілген баға
повышенные ставки налога - көтеріңкі салық 
мөлшерлемесі

повышенный процент - көтеріңкі пайыз
повышенный спрос - жоғары сұраныс
погасительный платеж - өтелме төлем
погасить - өтеу
погасить долг - борышты өтеу
погасить задолженность - берешекті өтеу
погасить обязательство - міндеттемені өтеу 
погашаемая задолженность - өтелетін берешек
погашаемые ценные бумаги - өтелетін бағалы қағаздар
погашаемый - өтелетін
погашаемый в рассрочку - мəулеттік өтелетін
погашаемый долг - өтелетін борыш

погашаемый наличными - қолма-қол ақшалай  
өтелетін

погашаемый по номиналу - атаулы құны бойынша 
өтелетін

погашать - өтеу
погашение - өтеу 
погашение аванса - алғытөлемді өтеу
погашение акцепта - акцептіні өтеу
погашение акций - акцияларды өтеу
погашение банкнот - банкноттарды өтеу
погашение бюджетного кредита - бюджеттік несиені 
өтеу

погашение в рассрочку - мəулеттік өтеу
погашение в срок - мерзімінде өтеу
погашение векселя - вексельді өтеу
погашение взносами - жарналармен өтеу
погашение взыскания - өндіріп алуды өтеу
погашение внеочередное - кезектен тыс өтеу
погашение внешнего долга - сыртқы борышты өтеу
погашение внутреннего долга - ішкі борышты өтеу
погашение внутреннего кредитования - ішкі 
несиелендіруді өтеу

погашение внутреннего финансирования - ішкі 
қаржыландыруды өтеу

погашение государственного долга - мемлекеттік 
борышты өтеу

погашение государственных займов - мемлекеттік 
қарызды өтеу

погашение денежного обязательства - ақшалай 
міндеттемені өтеу 

погашение долга - борышты өтеу 
погашение долга банку - банкке борышты өтеу
погашение долга в рассрочку - борышты мерзімін 
ұзартып өтеу, борышты бөліп-бөліп өтеу, борышты 
мəулеттік өтеу

погашение долга Нацбанку - Ұлттық банкке борышты 
өтеу

погашение долга перед банками второго уровня - 
екінші деңгейдегі банктерге борышты өтеу

погашение долга по долгосрочным государственным 
ценным бумагам - ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы 
қағаздар бойынша борышты өтеу

погашение долга по краткосрочным государственным 
ценным бумагам - қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы 
қағаздар бойынша борышты өтеу

погашение долга по среднесрочным государственным 
ценным бумагам - орта мерзімді мемлекеттік бағалы 
қағаздар бойынша борышты өтеу

погашение долгов перед бюджетом - бюджетке 
борышты өтеу

погашение долгового обязательства - борыш 
міндеттемесін өтеу 

погашение долговой ценной бумаги - борыштық 
бағалы қағазды өтеу

погашение досрочное - мерзімінен бұрын өтеу
погашение долгосрочных государственных ценных 
бумаг - ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздарды 
өтеу
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погашение долгосрочных займов - ұзақ мерзімді 
қарыздарды өтеу

погашение задолженности - берешекті өтеу
погашение задолженности по внешним займам - 
сыртқы қарыздар бойынша берешегін өтеу

погашение задолженности по выплате пенсий - 
зейнетақы төлеу бойынша берешекті өтеу

погашение займа - қарызды өтеу 
погашение закладной - кепілхатты өтеу
погашение краткосрочных государственных ценных 
бумаг - қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздарды 
өтеу

погашение кредита - кредитті өтеу
погашение купонов - купондарды өтеу
погашение накопившегося сальдо - жинақталған 
сальдоны өтеу

погашение недоимок - бересіні өтеу
погашение облигаций - облигацияларды өтеу
погашение обязательств по кредиту - кредит бойынша 
міндеттемелерді өтеу

погашение овердрафта - овердрафтты өтеу
погашение основной суммы - негізгі соманы өтеу
погашение платежей - төлемдерді өтеу
погашение по номинальной стоимости - атаулы құн 
бойынша өтеу

погашение почтовой марки - пошта маркасын өшіру 
погашение просроченных процентов - мерзімі өткен 
пайызды өтеу

погашение процентов - пайызды өтеу
погашение сертификатов (бланков) ценных бумаг 

- бағалы қағаздар сертификаттарын (бланкілерін)      
өтеу

погашение среднесрочных государственных ценных 
бумаг - орта мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздарды 
өтеу

погашение ссуды - несиені өтеу
погашение страховых обязательств - сақтандыру 
міндеттемелерін өтеу

погашение счета - шотты өтеу
погашение финансовых обязательств - қаржы 
міндеттемелерін өтеу

погашенная ценная бумага - өтелген бағалы қағаз
поглащающее вещество, абсорбент - жұтушы заттек, 
сіңіруші заттек

поглощение - жұтылу, жұту, қосып алу 
поглощение агрессивное - басқыншылықпен жұтылу
поглощение враждебное - дұшпандықпен жұтылу, 
дұшпандықпен қосып алу 

поглощение компании - компанияның жұтылуы
поглощение с помощью заемных средств - қарыз 
қаражаты арқылы қосып алу 

поглощение средств - қаражаттың жұтылуы
поголовно - жаппай, түгел
погон - погон
погоня - қуғын
погоня за прибылью - пайданы күйттеу
пограничная страна - шекаралық ел
пограничный - шекаралық

пограничный почтовый округ - шекаралық пошта 
округі

погрузка - жүк тиеу 
погрузка почты - поштаны тиеу
погрузочно-разгрузочные работы - тиеу-түсіру 
жұмыстары

погрузчик - тиеуіш, жүк тиеуіш
погрузчик с подъемной платформой - көтергіш 
алаңқайлы жүк тиеуіш

погрязнуть в долгах - борышқа белшесінен бату
погрязший в долгах - борышқа белшесінен батқан
под гарантию - кепілдік кепілімен
под залог - кепілзат кепілімен
под запретом - тыйым салынған 
под защитой закона - заңның қорғауымен
под ключ - қолданысқа дайын күйінде, сақадай сай
под личную ответственность - жеке жауапкершілігімен
под нагрузкой - жүктемелі
под надзором - қадағалауда 
под обеспечение - қамтамасыз ету кепілдігімен
под обременением - кепілге салынған 
подавательские данные - жіберу деректері 
подавать кассацию - шағым беру
подавленные финансовые системы - қысымға түскен 
қаржы жүйесі 

подавленные цены - қысымға түскен баға 
подавляемая инфляция - тұқыртылатын инфляция
подавляющее большинство - басым көпшілік
подарок - сыйлық, тарту
податель - тапсырушы, ұсынушы
податель апелляции - апелляция беруші
податель бланка - бланк беруші
подать жалобу - шағым беру
подать заявление - арыз беру
подать к взысканию - өндіріп алуды талап ету
подача - беру
подача апелляции на решение суда - соттың шешімі 
жөнінде шағым беру

подача в отставку - қызметтен кетуге өтініш беру
подача в суд - сотқа беру
подача дело в арбитраж - істі төрелікке беру
подача документов на получение лицензии - лицензия 
алуға құжаттар беру

подача жалобы - шағым беру
подача заказов - тапсырыстар беру
подача заявки - өтінім беру
подача заявления - өтініш беру
подача заявления о несостоятельности - дəрменсіздік 
туралы өтініш беру

подача заявления о приеме в члены - мүшелікке 
қабылдау туралы өтініш беру

подача искового заявления - талап арыз беру
подача кассации - кассация беру 
подача письменного предложения - жазбаша ұсыныс 
беру

подача почтовых отправлений в операционное окно - 
пошта жөнелтімдерін операциялық терезеге беру

подача ходатайства - өтініш беру, қузаухат беру
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подбор - іріктелім, іріктеу
подбор и набор персонала - қызметкерлерді іріктеу 
жəне жинау

подбор и расстановка кадров - кадрларды іріктеу жəне 
орналастыру

подбор кадров - кадрларды іріктеу
подбор кадров управления - басқару кадрларын іріктеу
подбор партнеров - серіктестерді іріктеу
подбор персонала - қызметкерлер құрамын іріктеу
подборка - іріктеу, іріктеп жинау
подведение - нəтижелеу, шығару, келтіру, қорытындылау
подведение баланса - теңгерімге келтіру
подведение итогов - жиынтығын шығару, қорытындылау
подведение итогов за отчетный период - есепті кезең 
қорытындысын шығару

подведение итогов операций - операциялардың 
қорытындысын шығару

подведомственность - идаралық бағыныстылық
подведомственный - идараға қарасты
подведомственный орган - идаралық бағыныстағы 
орган, идараға қарасты орган

подвергать взысканию - өндіріп алу
подвержение осмотра - тексермелеуден өткізу
подвержение штрафа - айыппұл салыну
подверженность банков коллапсу - банктердің 
тұралағыштығы 

подвести итог - жинақтау
подвести под категорию - санатқа жатқызу
подвести счет - шоттың қорытындысын шығару
подвижная цена - жылжымалы баға
подводить - келтіру, қорытындысын шығару
подводить итоги работы - жұмыстың қорытындысын 
шығару

подготовительная работа для доставки - жеткізуге 
арналған дайындық жұмысы

подготовительное отделение - даярлау бөлімшесі
подготовка - даярлық, əзірлік
подготовка бюджета с нуля - бюджетті нөлден 
дайындау 

подготовка диспаши - диспаша дайындау
подготовка документа - құжат дайындау
подготовка документации - құжаттама дайындау
подготовка заблаговременная - күні бұрын дайындау
подготовка законопроекта - заң жобасын дайындау
подготовка заявки - өтінімді дайындау
подготовка инвестиционных проектов - 
инвестициялық жобаларды дайындау

подготовка к проверке - тексеруге дайындық
подготовка кадров - кадрларды даярлау
подготовка контракта - келісімшартты дайындау
подготовка котировки - баға белгіленімін дайындау
подготовка отчета - есеп дайындау, есептеме дайындау
подготовка плана - жоспарды дайындау
подготовка предложения - ұсыныс дайындау
подготовка пресс-релиза - баспасөз хабараламасын 
дайындау

подготовка программы - бағдарламаны дайындау
подготовка профессиональная - кəсіби даярлау

подготовка руководителей - басшыларды даярлау
подготовка руководящих кадров - басшы кадрларды 
даярлау

подготовка специалистов - мамандарды даярлау
подготовка среднего руководящего персонала - орта 
буын басқарушы қызметкерлерді даярлау

подготовка юридических документов - заңи 
құжаттарды дайындау 

подгруппа - шағын топ
подгруппа документов - құжаттардың шағынтобы
подданство - азаматтық, бодандық (бір елдің азаматы 
болу)

поддающиеся оценке финансовые последствия - 
бағалауға көнетін қаржы салдарлары

подделка - қолдан істеу, боямалау, ұқсатып істеу; қолдан 
жасалған, жалған, жасанды, бояма

подделка банкнот - банкнотты қолдан жасау
подделка бухгалтерских данных - бухгалтерлік 
деректерді қолдан жасау

подделка бухгалтерских записей - бухгалтерлік 
жазбаларды жалған жазу 

подделка векселя - вексельді қолдан жасау
подделка денежных документов - жалған ақша 
құжаттарын жасау

подделка денежных знаков - жалған ақша белгілерін 
жасау

подделка документов - құжаттарды қолдан жасау
подделка монет - мəнетті қолдан жасау
подделка подписи - жалған қол қою
подделка почтовых марок - жалған пошта маркалары, 
пошта маркаларын қолдан жасау

подделка результатов - жалған нəтижелер жасау
подделка результатов голосования - дауыс беру 
нəтижелерін қолдан жасау

подделка суммы чека - чек сомасын қолдан жасау
подделка счета - шотты қолдан жасау
подделка чека - чекті қолдан жасау
подделывание - қолдан жасау
подделывание подписи - жалған қол қою 
подделыватель - жалған (қолдан) жасаушы
поддельная акция - жалған (қолдан) жасалған акция
поддельная банкнота - жалған (қолдан) жасалған 
банкнот

поддельная валюта - жалған (қолдан) жасалған валюта
поддельная денежная купюра с увеличенной суммой - 
сомасы көбейтілген жалған ақша купюрасы

поддельная карта - жасанды карта
поддельная кредитная карточка - жалған кредит 
карточкасы

поддельная монета - жалған мəнет
поддельная подпись - жалған қол қою
поддельные деньги - жалған ақша
поддельный - жалған (қолдан жасалған)
поддельный денежный документ - жалған (қолдан 
жасалған) ақша құжаты

поддельный дивиденд - жалған дивиденд
поддельный индоссамент - жасанды индоссамент, 
жалған индоссамент
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поддельный чек - жасанды чек, жалған чек 
поддержание - қолдау, ұстау, сақтау
поддержание доходности - табыстылықты қолдау
поддержание курса - бағамды қолдау 
поддержание курсов ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бағамын қолдау

поддержание минимального остатка - ең төмен 
қалдықты қолдау, ең төмен қалдықта ұстау

поддержание порядка - тəртіп сақтау
поддержание рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығын қолдау

поддержание стабильности банковской системы - 
банк жүйесінің тұрақтылығын қолдау

поддержание текущей доходности - ағымдағы 
табыстылықты қолдау

поддержание тенденции - үрдісті қолдау
поддержание уровня доходов - табыс деңгейін қолдау
поддержание уровня цен - баға деңгейін қолдау
поддержание цен - бағаны қолдау
поддерживаемая акция - қолдаулы акция
поддерживаемая маржа - қолдаулы маржа
поддерживание - қолдау
поддерживание порядка - тəртіпті қолдау
поддерживание продажи - сатуды қолдау
поддерживание проекта - жобаны қолдау
поддерживание равновесия - тепе-теңдікті қолдау
поддерживание резолюции - қарарды қолдау
поддерживание связей - байланыстарды қолдау
поддерживающая маржа - қолдаушы маржа
поддерживающие заработки - қолдаушы табыс 
поддерживающие облигации - қолдаушы облигациялар
поддерживающий спрос - қолдаушы сұраныс
поддержка - демеу, қолдау
поддержка взаимная - өзара қолдау
поддержка государственная - мемлекеттік қолдау
поддержка действенная - пəрменді қолдау
поддержка деловых отношений - іскерлік қарым-
қатынасты қолдау 

поддержка денежная - ақшалай қолдау
поддержка инициативы - бастаманы қолдау
поддержка информационная - ақпараттық қолдау
поддержка кандидатуры - кандидатураны қолдау
поддержка капиталом - капиталмен қолдау
поддержка контактов - байланысты қолдау
поддержка кредитом - кредитпен қолдау
поддержка курса акций - акциялардың бағамын қолдау 
поддержка курса искусственно - бағамды жасанды 
түрде қолдау

поддержка курса ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бағамын қолдау

поддержка ликвидности - өтімділікті қолдау
поддержка моральная - ахлақтық қолдау
поддержка правовая - құқықтық қолдау
поддержка программы - бағдарламаны қолдау 
поддержка профессиональная - кəсіби қолдау
поддержка резолюции - қарарды қолдау
поддержка со стороны банков - банктер тарапынан 
қолдау

поддержка требования - талапты қолдау
поддержка устойчивого уровня цен - бағаның орнықты 
деңгейін ұстап тұру 

поддержка финансовая - қаржылық қолдау
поддержка цен - бағаны қолдау
поддержка цен на определенном уровне - бағаны 
белгілі бір деңгейде ұстау

поддержка ценовая - бағамен қолдау
поддержка чести - абыройын қолдау
поддержка экономическая - экономикалық қолдау
поддержка юридическая - заңи қолдау
поддон - түптабан
поденная заработная плата - күндік жалақы
поденная оплата труда - күндік еңбекақы
поденная работа - күндік жұмыс
поденно - күнбе-күнгі сыйақы, күндік сыйақы
подзаголовок - тақырыпша
подзаемщик - кіші қарызгер, қосалқы қарызгер
подзаконные акты - заңға тəуелді актілер, заңнан 
туындаған актілер

подзаконные нормативные акты - заңға тəуелді 
нормативтік актілер

подземная линия - жерасты желісі
подклассы по экономической классификации 
расходов - шығыстардың экономикалық сыныптамасы 
бойынша ішкі сыныптар

подконтрольность обеспечения - қамтамасыз етудің 
бақылауға алынатындығы 

подконтрольные грузы - бақылауда болатын жүктер
подконтрольный - бақылаудағы, бақылауға алынған, 
бақылауда болатын

подконтрольный счет - бақылаудағы шот
подкрепление - қосымша күш, нығаю, нығайту
подкрепление денежных средств - ақша қаражатын 
нығайту 

подкрепление деньгами - ақшамен нығайту
подкрепленный документами - құжаттармен 
беркітілген (мыс., вексель)

подкуп - параға жығу, параға сатып алу 
подкуп должностных лиц - лауазымды адамдарды 
параға жығу

подлежащее погашению - өтелуге тиіс
подлежащие оплате варранты - төленуге тиіс 
варранттар

подлежащие оплате доходные облигации - төленуге 
тиіс табысты облигациялар

подлежащие оплате срочные облигации - төленуге 
тиіс мерзімді облигациялар

подлежащие уплате по договору - шарт бойынша 
төленуге тиіс

подлежащие уплате проценты - пайыз төленуге тиісті
подлежащий - тиісті
подлежащий взысканию - өндіріп алынуға тиісті, 
төлеттіруге тиісті

подлежащий возмещению - орны толтырылуға тиісті
подлежащий выкупу - өтеуі төленіп алынуға тиісті 
подлежащий выкупу в обмен на привилегированные 
акции - артықшылықты акцияларға айырбастау үшін 
өтеуі төленіп алынуға тиісті
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подлежащий выплате - төленуге тиісті
подлежащий вычету - шегерілуге тиісті
подлежащий доставке - жеткізілуге тиісті
подлежащий изъятию - алынуға тиіс (салым туралы)
подлежащий изъятию посредством чека - чек арқылы 
алынуға тиісті (шот туралы)

подлежащий инкассации - инкассолануға тиісті
подлежащий налогообложению - салық салынуға тиісті
подлежащий обложению налогом - салық салынуға 
тиісті

подлежащий обложению пошлиной - баж салынуға 
тиісті

подлежащий обложению сбором - алым салынуға тиісті
подлежащий обложению штрафом - айыппұл салынуға 
тиісті

подлежащий оплате - төленуге тиісті
подлежащий оплате в связи с наступлением срока - 
мерзімі басталуына байланысты төленуге тиісті 

подлежащий оплате переводный вексель - аударма 
вексель төленуге тиісті

подлежащий оплате предъявителю - көрсетушіге 
төленуге тиісті

подлежащий оплате через кассу - касса арқылы 
төленуге тиісті

подлежащий отмене - күші жойылуға тиісті
подлежащий переучету - қайта есептелуге тиісті
подлежащий погашению - өтелуге тиісті
подлежащий погашению в рассрочку - мəулеттік 
өтелуге тиісті

подлежащий получению - алынуға тиісті
подлежащий предварительной оплате - алдын ала 
төленуге тиісті

подлежащий распределению чистый доход - бөлінуге 
тиіс таза табыс

подлежащий уплате по нарицательной стоимости - 
көрсетулі құн бойынша төленуге тиісті

подлежащий уплате по приказу - бұйрық бойынша 
төленуге тиісті

подлежащий утверждению - бекітілуге тиісті
подлежит к оплате - төленуге тиіс
подлинная банковская ликвидность - банктің шынайы 
өтемпаздығы

подлинная ликвидность банка - банктің шынайы 
өтемпаздығы

подлинная подпись - шын қойылған қол, шын қолтаңба 
подлинная ставка процента - шынайы пайыз 
мөлшерлемесі

подлинная цена - шынайы баға
подлинная ценность акции или облигации - акцияның 
немесе облигацияның шынайы құндылығы

подлинник - түпнұсқа, түпқұжат
подлинник документа - құжаттың түпнұсқасы
подлинник письма - хаттың түпнұсқасы
подлинник счета - шоттың түпнұсқасы 
подлинность - түпнұсқалылық 
подлинность аккредитива - аккредитивтің 
шынайылығы

подлинность документов - құжаттардың түпнұсқалығы

подлинность подписи - қойылған қолдың шынайылығы
подлинные акции - шынайы акциялар
подлинные деньги - шынайы ақша
подлинный - шынайы
подлинный и действительный - шынайы жəне 
қолданыстағы

подлог - қолдан жасалған, жалған, жалғандық, жалған 
жасау

подлог документов - жалған жасалған құжаттар
подлог должностной - лауазымдық жалғандық
подлог служебный - қызмет бабында жалған құжат 
жасау

подложный - жалған
подложный документ - жалған құжат
подмога - сеп, көмек
поднимать цену - бағаны көтеру
подниматься в цене - бағасы көтерілу
подношение - сияпат, сыйлау (сыйлық беру, тарту 
сыйлау)

поднятие престижа - беделін көтеру
поднятие уровня цен - баға деңгейін көтеру
поднятие цен - бағаны көтеру
подобострастие - жарамсақтық (біреуге жағынушылық, 
мəймөңкелік, жағымпаздық)

подозрение - күдік, шүбə
подокументное описание - құжатты жекелеп сипаттау
подоплека - астар
подорожание - қымбаттау
подотдел - кіші бөлім 
подотрасль - ішкі тармақ 
подотчетная сумма - есеп берілетін сома
подотчетное - лицоесеп беретін адам
подотчетное лицо - есеп беретін адам, жауапты адам 
подотчетное лицо - есепті тұлға
подотчетность - есеп берушілік
подотчетные органы - есеп беруге міндетті органдар 
подотчетный - есепті, есеп беретін
подотчетный ссудный капитал - есеп берілетін несие 
капиталы

подоходный - табыс, табыстық
подоходный налог - табыс салығы 
“подоходный налог к оплате ” - “төленуге тиіс табыс 
салығы” 

подоходный налог на капиталовложения - күрделі 
жұмсалымға салынатын табыс салығы

подоходный налог на прибыль - пайдаға салынатын 
табыс салығы

подоходный налог на прирост капитала - капитал 
өсіміне салынатын табыс салығы

подоходный налог с корпораций - корпорациялардан 
алынатын табыс салығы

подоходный налог с физических лиц - жеке 
тұлғалардан алынатын табыс салығы

подоходный налог с физических лиц, удерживаемый 
у источника выплаты - жеке тұлғалардан төлем 
көздерінен ұсталатын табыс салығы

подоходный налог с юридических лиц - заңды 
тұлғалардан алынатын табыс салығы
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подоходный налог с юридических лиц, удерживаемый 
у источника выплаты - заңды тұлғалардан төлем 
көздерінен ұсталатын табыс салығы

подоходный налог с юридических лиц-резидентов - 
резидент-заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы

подпадение под закон - заң аясына түсу
подпадение под юрисдикцию - заңи хұкімнің аясына 
түсу

подписание - қол қою
подписание акта - актіге қол қою
подписание акцепта - акцептіге қол қою
подписание договора - шартқа қол қою
подписание документов - құжаттарға қол қою
подписание конвенции - конвенцияға қол қою
подписание контракта - келісімшартқа қол қою
подписание протокола - хаттамаға қол қою
подписание соглашения - келісімге қол қою 
подписанный - қол қойылған
подписанный акцепт - қол қойылған акцепті
подписать - қол қою
подписать контракт - келісімшартқа қол қою
подписи на банковских документах - банк 
құжаттарындағы қойылған қолдар 

подписка - жазылым, жазылыс; тілхат, қолхат
подписка за наличные - қолма-қол ақшаға жазылыс
подписка закрыта - жазылыс жабылды 
подписка закрытая - жабық жазылыс
подписка на акции - акцияларға жазылыс
подписка на заем - қарызхатқа жазылыс
подписка на краткосрочные ценные бумаги - қысқа 
мерзімді бағалы қағаздарға жазылыс

подписка на облигации - облигацияларға жазылыс
подписка на периодические печатные издания (ППИ) 

- мерзімді баспасөз басылымдарына жазылыс
подписка о невыезде - кетпеуге тілхат беру 
подписка предварительная - алдын ала жазылыс
подписка разовая - бір жолғы жазылым
подписки на ценные бумаги - бағалы қағаздарға 
жазылыс

подписная документация - жазылымдық құжаттамалар
подписная информация - жазылымдық ақпарат
подписная кампания - жазылым науқаны
подписная стоимость - жазылымдық құн
подписная цена - жазылыс бағасы, жазылыстық баға
подписная цена на акции - акциялардың жазылыстық 
бағасы

подписная эмиссия ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
жазылыспен шығару

подписное право - жазылыс құқығы, жазылыстық құқық
подписной бонус - қол қойылатын бонус, жазылыс 
бонусы

подписной варрант - жазылыс варранты
подписной капитал - жазылыс капиталы 
подписной коэффициент - жазылыс коэффициенті
подписной лист - жазылыс парағы, қол қойылатын 
парақ 

подписной лист на акции - акцияға жазылу парағы
подписной период - жазылым кезеңі

подписной полис - жазылу полисі 
подписной сертификат - жазылыс сертификаты 
подписной сертификат, удостоверяющий право на 
подписку - жазылысқа құқықты куəландыратын 
жазылыс сертификаты 

подписные акции - жазылыстық акциялар
подписные права - жазылыс құқықтары
подписчик - жазылушы, жаздырушы, жазылыскер 
подписчик на акции - акцияларға жазылушы
подписчик на заем - қарызхатқа жазылушы
подписчик на ценные бумаги - бағалы қағаздарға 
жазылушы

подписчик по облигационному займу - облигациялық 
қарызхат бойынша жазылушы

подписывание - қол қою 
подписывание акта - актіге қол қою
подписывание документа - құжатқа қол қою
подписывание по доверенности - сенімхат бойынша 
қол қою

подписывание протокола - хаттамаға қол қою
подпись - қол қою, қойылған қол, қолтаңба
подпись бланковая - бланкіге қойылған қол
подпись векселедателя - вексель берушінің қойған қолы
подпись вторая - екінші қол
подпись заверенная - расталған қол қою
подпись личная - өз қолы 
подпись на банковских документах - банк 
құжаттарындағы қолтаңба / қойылған қол

подпись на векселе - вексельдегі қойылған қол
подпись на почтовой марке - пошта маркасына 
қойылған қол

подпись на расчетно-денежных документах - есеп 
айырысу-ақша құжаттарындағы қолтаңба / қойылған 
қол

подпись на расчетно-кредитных документах - есеп 
айырысу-кредит құжаттарындағы қолтаңба / қойылған 
қол

подпись первая - бірінші қол 
подпись по доверенности - сенімхат бойынша қол қою
подпись подлинная - шынайы қол қою
подпись подтверждающий - растаушы қол
подпись совместная - бірлескен қол қою
подпись удостоверенная - куəландырылған қол қою
подпись удостоверяется - қойылған қолы 
куəландырылады

подпись, удостоверяющая другую подпись - басқа 
қойылған қолды куəландыратын қол қою

подпись уполномоченного агента - уəкілетті агенттің 
қол қоюы

подпись уполномоченного лица - уəкілетті тұлғаның 
қойған қолы

подпись факсимильная - факсимилелік қойылған қол
подпись чекодателя - чек берушінің қол қоюы
подпись электронно-цифровая - электрондық-цифрлық 
қолтаңба

подпольная экономика - астыртын экономика
подпольные сделки - астыртын мəмілелер
подпольный - астыртын
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подпольный маклер - астыртын маклер
подпрограмма - шағын бағдарлама
подпункт - тармақша 
подработать вопрос - мəселені дайындау
подражание - еліктеу
подраздел - ішкі бөлім
подразделение - бөлімше 
подразделение в менеджменте - менеджменттегі 
бөлімше

подразделение в трастовой компании - сенімгерлік 
компаниядағы бөлімше 

подразделение компании, самостоятельно 
получающее прибыль - компанияның пайданы дербес 
алушы бөлімшесі

подразделение на самостоятельном балансе - дербес 
теңгерімдегі бөлімше 

подразделение, находящееся на самостоятельном 
балансе - дербес теңгерімде тұрған бөлімше

подразделение по защите государственных секретов 
(ПЗГС) - мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі 
бөлімше (МҚҚБ)

подразделение подконтрольное - бақылаудағы бөлімше 
подразделение специалистов - мамандар бөлімшесі 
подразделение специальной связи - арнаулы байланыс 
бөлімшесі 

подразделение структурное - құрылымдық бөлімше
подразделение учетно-калькуляционное - есептік-
калькуляциялық бөлімше

подразумеваемая гарантия - ойдағы кепілдік
подразумеваемая неустойчивость цены - бағаның 
ойдағы орнықтылығы

подразумеваемая процентная ставка - ойдағы 
пайыздық мөлшерлеме

подразумеваемое условие - ұйғарынды шарт, 
ұйғарынды жағдай, топшылама шарт

подразумеваемый - топшылаулы, тұспалдаулы, ойдағы
подразумеваемый акцепт - ойдағы акцепт (ризалық)
подробная информация - егжей-тегжейлі ақпарат 
подробности платежа - төлемнің егжей-тегжейі
подробность - егжей-тегжейлі
подробные данные о банковском счете - банк шоты 
туралы егжей-тегжейлі деректер

подробный - егжей-тегжейлі
подробный отчет - егжей-тегжейлі есептеме (есеп беру)
подробный счет - егжей-тегжейлі шот
подрубрика - айдарша
подрыв - бұзу, бүлдіру
подрыв авторитета - беделін түсіру
подрыв доверия - сенімге қаяу түсіру 
подрыв престижа - беделіне нұқсан келтіру
подрыв репутации - жақсы атына кір келтіру 
подрыв торговли - сауданың шырқын бұзу 
подрыв усилий - күш-жігерді əлсірету
подрыв экономики - экономиканы бүлдіру, 
экономиканың шырқын бұзу 

подрыв экономический - экономикалық бүлдіру
подряд - мердігерлік
подрядная бригада - мердігерлік бригада

подрядный договор - мердігерлік шарт
подрядный метод - мердігерлік əдіс
подрядчик - мердігер
подселение - қосымша қоныстандыру
подследственный - тергеудегі (тергеуге алынған, 
тергеуде жүрген)

подсознание - соқыр сезім, түйсік
подставка - тұғырық
подставное лицо - жалған тұлға, жасанды тұлға
подставные - жалған тұлғалар 
подстрахование - қосалқы сақтандыру 
подстрекатель - арандатушы
подстрочник - сөзбе-сөз аударушы
подстрочный перевод - сөзбе-сөз аударма, жолма-жол 
аударма

подсудность - соттылық, қылмыстылық, сотта қаралуға 
тиістілік

подсчет - есебін шығару, есептеу
подсчет затрат - шығынды есептеу 
подсчет отправлений - жөнелтімдерді есептеу
подсчет процентный - пайыздық есептеу
подсчет процентов - пайыздарды есептеу
подсчитать голоса - дауыстарды санау
подсчитывание - есептеу 
подсчитывание выручки - түсімді есептеу
подсчитывание потребности - қажеттілікті есептеу
подсчитывать - есептеу, санау
подсчитывать кассовую наличность - кассалық қолма-
қол ақшаны есептеу

подтасовка - араластыру, сапырылыстыру, қасақана 
бұрмалау, шатастыру 

подтасовка - бұрмалау, шатастыру
подтасовка бухгалтерских данных - бухгалтерлік 
деректерді шатастыру (бұрмалау)

подтасовка бюллетеней - бюллетеньдерді араластыру
подтасовка фактов - фактілерді қасақана бұрмалау, 
фактілерді шатастыру

подтверждать получение письма - хат алғандығын 
растау

подтверждающие документы - растайтын құжаттар
подтверждающий банк - қуаттаушы банк
подтверждение - растау, қуаттау 
подтверждение аккредитива - аккредитивті қуаттау
подтверждение банковское - банктің растауы
подтверждение в получении - алғандығын қуаттау
подтверждение визы - рұқсатнаманы растау
подтверждение возможности - мүмкіндікті растау
подтверждение гарантии - кепілдікті қуаттау
подтверждение довода - дəлелді құптау
подтверждение документами - құжаттармен растау
подтверждение долга - борышты қуаттау
подтверждение задолженности - берешекті қуаттау
подтверждение заказа - тапсырысты растау, тапсырыс 
қуаттамасы

подтверждение законности ценной бумаги - бағалы 
қағаздың заңдылығын қуаттау 

подтверждение запроса - сауалды қуаттау
подтверждение заявки - өтінімді растау
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подтверждение качества - сапаны растау
подтверждение контракта - келісімшартты растау
подтверждение кредита - кредитті қуаттау
подтверждение кредитной гарантии - кредиттік 
кепілдікті қуаттау

подтверждение наличия - қолда барын растау
подтверждение наличия вклада в банке - банкте 
салымның болуын қуаттау

подтверждение о поступлении - түсім туралы растау
подтверждение обязательств - міндеттемелерді растау
подтверждение остатков лицевых счетов клиентов 

- тапсырыскерлердің дербес шоттарының қалдығын 
растау

подтверждение осуществимости - іске 
асырылатындығын растау

подтверждение оферты - офертаны растау
подтверждение официальное - ресми растау
подтверждение письменное - жазбаша растау
подтверждение платежа - төлемді қуаттау
подтверждение по телефону - телефон арқылы растау 
подтверждение под присягой в суде 
несостоятельности должника - борышкердің 
дəрменсіздігін сотта серт бере отырып қуаттау

подтверждение подлинности - түпнұсқалылықты 
қуаттау

подтверждение получения - алғанын растау
подтверждение получения заказа - тапсырысты 
алғанын растау

подтверждение получения письма - хат алғандығын 
растау

подтверждение получения платежа - төлемді алғанын 
растау

подтверждение почтовое - пошта арқылы растау
подтверждение правильности ведения банковского 
счета - банктегі шоттың дұрыс жүргізілуін растау 

подтверждение предложения - ұсынысты қуаттау
подтверждение претензии - кінəрат-талапты растау
подтверждение при аудите - аудит кезінде қуаттау
подтверждение приемки - қабылдап алуды растау
подтверждение решения - шешімді растау
подтверждение сальдо - сальдоны растау
подтверждение согласия с банковской операцией - 
банк операциясымен келуді қуаттау

подтверждение телексом - телекс арқылы растау
подтверждение устное - ауызша растау
подтверждение факсом - факс арқылы растау
подтверждение цены - бағаны растау 
подтверждение электронной почтой - электрондық 
пошта арқылы растау

подтвержденная гарантия - қуатталған кепілдік
подтвержденный - расталған, қуатталған
подтвержденный аккредитив - қуатталған аккредитив
подтвержденный кредит - қуатталған кредит
подтвержденный оттиском календарного штемпеля - 
күнтізбелік мөрқалып бедерімен расталған

подтвержденный чек - қуатталған чек
подтоварная ссуда - тауар кепілдікті несие 
подушка штемпельная - мөрқалып төсеніші

подушная подать - жан басы салығы
подфилиал - қосалқы филиал
подфункция - қосалқы атқарым, қосалқы берне
подхалимаж - жағымпаз, жарамсақ
подхалимство - жағымпаздық
подхват инициативы - бастаманы іліп əкету
подход - көзқарас, тəсіл, тəсілдеме; тұрғы; жарау, үйлесу; 
жақын келу

подход бюрократический - бюрократтық көзқарас
подход в управлении - басқарудағы тəсілдеме
подход к делу - іске көзқарас
подход к инвестированию - инвестициялауға көзқарас 
подход к людям - адамның бабын табу
подход качественный - сапалық тəсілдеме
подход количественный - сандық тəсілдеме
подход комплексный - кешенді тəсілдеме
подход конструктивный - құрылымдық тəсілдеме, 
сындарлы көзқарас

подход функциональный - атқарымдық тəсілдеме
подходящий - лайықты, ыңғайлы, қолайлы
подходящий для должности - қызметке лайық 
подходящий для залога - кепілзат үшін лайықты
подчинение - бағыну
подчинение законодательству - заңнамаға бағыну
подчинение закону - заңға бағыну
подчинение приказу - бұйрыққа бағыну
подчинение решению - шешімге бағыну
подчиненность - бағыныстылық, бағыныштылық
подшивка - тігінді, тігіндеу 
подшивка газет - газеттер тігіндісі
подъездная дорога - кірме жол
подъездные пути - кірме жолдар
подъездный маршрут - кірме жол бағыты
подъем - өрлеу, өсу
подъем деловой активности - іскерлік белсенділіктің 
өсуі

подъем жизненного уровня - тұрмыс деңгейінің өсуі
подъем конъюнктуры - жағдаяттың өсуі
подъем на финансовом рынке - қаржы нарығындағы 
өрлеу

подъем национальной экономики - ұлттық 
экономиканың өрлеуі

подъем рыночной конъюнктуры - нарықтық 
жағдаяттың өрлеуі

подъем фондовой конъюнктуры - қор жағдаятының 
өрлеуі

подъем циклический - кезеңдік өрлеу
подъем экономический - экономикалық өрлеу 
подъемник со сдвоенной лентой - қосарланған таспалы 
көтергіш

подъемно-транспортная тележка - көтергіш-көлікті 
арба

подъемные - көтерме ақы, көшерақы, көшерпұл 
подытоживание - қорыту, жинақтау
поезд - пойыз
поездка групповая со скидкой тарифа - тарифке 
шегерім жасалатын топтасқан сапар

поездка деловая - іскерлік сапар 
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поездка инспекционная - инспекциялық сапар
поездка официальная - ресми сапар 
поездка поощрительная - көтермелеу сапары
поездка рекламная - жарнамалық сапар
поехать в командировку - іссапарға шығу
пожар - өрт
пожарная колонка - өрт сушүмегі
пожароопасный - өртке қауіпті 
пожелание - тілек
пожертвование - қайырмалдық, қайыр-садақа, жылу, 
құрмалдық, қайыр көрсету 

пожертвование благотворительным организациям - 
қайырымдылық ұйымдарына қайыр көрсету

пожертвование денежное - ақшалай қайыр көрсету
пожертвователь - қайырмалдық беруші
пожизненная пенсия - ғұмырлық зейнетақы, өмірлік 
зейнетақы

пожизненное право - өмірлік құқық
пожизненный аннуитет - ғұмырлық аннуитет 
пожизненный бенефициарий - өмірлік бенефициарий
позаимствование - қарыз алысу
позаказный метод калькуляции - тапсырыстық 
калькуляция əдісі

позднее залоговое право - кейініректегі кепілзаттық 
құқық

поздравительное письмо - құттықтау хат 
поздравление - құттықтау
позитив - позитив, оң
позитив обратимый - қайтымды позитив
позитив промежуточный - аралық позитив 
позитивная сверка - оң салыстырып тексеру
позиционирование на рынке - нарықта жайғасу 
позиция - айқындама; жайғасым, қалып, ұстаным 
позиция активная - белсенді жайғасым
позиция биржевая - биржалық жайғасым
позиция бюджетная - бюджеттік жайғасым
позиция в балансе - теңгерімдегі жайғасым
позиция в конце рабочего дня - жұмыс күнінің 
аяғындағы жайғасым

позиция в операциях с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жасалатын операциялардағы жайғасым

позиция валютная - валюталық жайғасым, валюталық 
айқындама

позиция выжидания - аңысын аңдау айқындамасы 
позиция гибкая - икемді жайғасым
позиция гражданская - азаматтық айқындама
позиция дебиторская - дебиторлық айқындама
позиция длинная - ұзақ жайғасым 
позиция долговая - борыш жайғасымы
позиция должника - борышкердің жайғасымы
позиция доминирующая - басым айқындама
позиция дополнительная - қосымша жайғасым
позиция закрытая - жабық жайғасым
позиция исходная - бастапқы жайғасым
позиция кассовая - кассалық жайғасым
позиция ключевая - түйінді жайғасым
позиция компенсирующая - өтемдік жайғасым, өтелуші 
жайғасым 

позиция конкурентоспособная - бəсекеге қабілетті 
жайғасым

позиция короткая - қысқа жайғасым
позиция кредитора - несиегердің жайғасымы
позиция кредиторская - кредиторлық айқындама
позиция лидирующая - озық жайғасым
позиция лимитированная - лимиттелген жайғасым
позиция монопольная - монополиялық жайғасым
позиция на бирже - биржадағы жайғасым 
позиция на конец месяца - айдың аяғындағы жайғасым
позиция наличная - қолма-қол ақша жайғасымы
позиция незастрахованная - сақтандырылмаған 
жайғасым

позиция необязательная - міндетті емес жайғасым
позиция непокрытая - өтелмеген жайғасым
позиция неприемлемая - қабылданбайтын жайғасым
позиция непримиримая - ымырасыз жайғасым
позиция открытая - ашық жайғасым
позиция официальная - ресми жайғасым
позиция по срочным сделкам - мерзімді мəмілелер 
бойынша жайғасым

позиция по срочным ценным бумагам - мерзімді 
бағалы қағаздар бойынша жайғасым

позиция по счетам клиентов банков - банк 
тапсырыскерлерінің шоттары жөніндегі айқындама

позиция по ценным бумагам - бағалы қағаздар 
жөніндегі айқындама

позиция покрытая - өтелген жайғасым
позиция реалистическая - шынайы жайғасым
позиция рыночная - нарықтық жайғасым
позиция спекулянтов, играющих на повышение - 
жоғарылауға ойнаушы алып-сатарлардың жайғасымы

позиция спекулянтов, играющих на понижение - 
төмендеуге ойнаушы алып-сатарлардың жайғасымы

позиция срочная - мерзімдік жайғасым
позиция тарифа - тариф жайғасымы
позиция финансовая - қаржы жайғасымы, қаржы 
айқындамасы

позиция фьючерсная - фьючерстік жайғасым
позиция чистая - таза жайғасым
позиция эквивалентная - баламалы жайғасым
познание - таным 
позор - масқара
позывной связи телекс - телекс байланысының шақыру 
белгісі (дабылнамасы)

поименная приписка - атаулары бойынша тіркеп жазу
поименная проверка - атаулары бойынша тексеру
поименно - жеке-жеке 
поименный список акционеров - акционерлердің 
есімдік тізімі

поимущественный налог - мүлік салығы 
поиск - іздеу
поиск финансовых ресурсов - қаржылық сақтық 
қорларды іздестіру

поисково-спасательные работы - іздестіру-құтқару 
жұмыстары

поисково-спасательный комплекс - іздеу-құтқару 
кешені
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поисковые данные документа - құжатты іздестіру 
мəліметтері

поисковый образ документа - құжатты іздестіру 
бейнесі

показание - көрсетінді, көрсетім, түсінік
показание письменное - жазбаша түсінік
показание под присягой - ант ішіп түсінік беру
показание свидетельское - куəгерлік түсінік
показание свидетеля - куəгердің түсінігі
показание устное - ауызша түсінік
показание эксперта - сарапшының түсінігі
показатели затратные - шығындық көрсеткіштер
показатели макроэкономические - макроэкономикалық 
көрсеткіштер

показатели мировые - дүниежүзілік көрсеткіштер
показатели натуральные - табиғи көрсеткіштер, заттай 
көрсеткіштер

показатели оценочные - бағалаушылық көрсеткіштер
показатели портфеля активов - активтер қоржынының 
көрсеткіштері

показатели производительности - өндірімділік 
(өнімділік) көрсеткіштері

показатели производственной мощности - өндірістік 
қуат көрсеткіштері

показатели производственные - өндірістік 
көрсеткіштер

показатели технико-экономические - техникалық-
экономикалық көрсеткіштер

показатели технические - техникалық көрсеткіштер
показатели технологические - технологиялық 
көрсеткіштер

показатели финансово-экономические - қаржылық-
экономикалық көрсеткіштер

показатели финансовые - қаржы көрсеткіштері
показатели экономические - экономикалық 
көрсеткіштер

показатель - көрсеткіш 
показатель (качественный, количественный) - 
көрсеткіш (сапалық, сандық)

показатель базисный - базистік көрсеткіш
показатель балансовый - теңгерімдік көрсеткіш
показатель бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
көрсеткіші

показатель бюджетный - бюджеттік көрсеткіш
показатель валютной эффективности - валюталық 
тиімділік көрсеткіші

показатель выработки - өндірім көрсеткіші
показатель годовой - жылдық көрсеткіш
показатель достаточности капитала - капиталдың 
жеткіліктілігі көрсеткіші 

показатель доходности - табыстылық көрсеткіші
показатель доходности фондового рынка - қор нарығы 
табыстылығының көрсеткіші

показатель индекса - индекс көрсеткіші 
показатель итоговый - қорытынды көрсеткіш
показатель качества - сапа көрсеткіші
показатель качественности - сапалылық көрсеткіш
показатель качественный - сапалық көрсеткіш

показатель количественный - сандық көрсеткіш
показатель конкурентоспособности - бəсекеге 
қабілеттілік көрсеткіші

показатель кредитной активности страны - елдің 
кредиттік белсенділігінің көрсеткіші

показатель кредитоспособности - кредит 
қабілеттілігінің көрсеткіші

показатель ликвидности - өтімділік көрсеткіші
показатель общественного положения - қоғамдық 
жағдайдың көрсеткіші

показатель общественного развития - қоғамдық даму 
көрсеткіші

показатель объемный - көлемдік көрсеткіш
показатель окончательный - ақырғы көрсеткіш
показатель определяющий - анықтаушы көрсеткіш
показатель освоения проектной мощности - жобалық 
қуатты игеру көрсеткіші

показатель основной - негізгі көрсеткіш
показатель относительный - салыстырмалы көрсеткіш
показатель отраслевой - салалық көрсеткіш
показатель отчетный - есептік көрсеткіш
показатель первичного учета - бастапқы есеп 
көрсеткіші

показатель платежеспособности - төлем қабілеттілігі 
көрсеткіші

показатель повышения и падения курсов - бағамның 
жоғарылауы мен құлдырауы көрсеткіші

показатель прибыли - пайда көрсеткіші
показатель продажи - сату көрсеткіші
показатель производительности труда - еңбек 
өнімділігі көрсеткіші

показатель процентного риска - пайыздық тəуекел 
(қатер) көрсеткіші

показатель расчетный - есептік көрсеткіш 
показатель реализации - өткізу көрсеткіші
показатель результатов инновационной деятельности 

- жаңартпалық қызмет нəтижелерінің көрсеткіші
показатель статистический - статистикалық көрсеткіш
показатель стоимостный - құндық көрсеткіш
показатель структуры капитала - капитал 
құрылымының көрсеткіші

показатель текущий - ағымдағы көрсеткіш
показатель технико-экономический - техникалық-
экономикалық көрсеткіш

показатель технологичности - технологиялылық 
көрсеткіші

показатель торговли - сауда көрсеткіші
показатель трудовой - еңбек көрсеткіші
показатель финансовый - қаржы көрсеткіші
показатель экономический - экономикалық көрсеткіш
показатель эффективности деятельности банка - банк 
қызметі тиімділігінің көрсеткіші

показуха - көзбояу
поквартальный - тоқсандық, тоқсан сайынғы
поквартальный план - тоқсандық жоспар
покинуть - тастап кету 
поклажа - сақталым, қоймалық 
поклажетель - сақтауға беруші 
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покнижная сортировка - кітап бойынша сұрыпталым
поколение - ұрпақ, буын
покрывать - өтеу, жабу 
покрывать долги - борышты өтеу (жабу)
покрывать за счет продавца - сатушының есебінен 
өтеу (жабу)

покрывать короткие позиции - қысқа жайғасымды 
өтеу (жабу)

покрывать обязательства - міндеттемені өтеу (жабу)
покрывать обязательства по контрактам при игре на 
понижение - төмендеуге ойнау кезінде келісімшарттар 
бойынша міндеттемені өтеу (жабу)

покрывающий опцион - өтеуші опцион
покрывающий платеж - өтеуші төлем
покрытая маржа - өтелген маржа
покрытая операция - өтелген операция 
покрытая продажа опциона - опционды өтемдік сату, 
опционды орнын толтырып сату

покрытая продажа опциона “колл” на акции - “колл” 
опционды акцияға өтемдік сату

покрытие - орнын толтыру, өтем, өтеу, жабу 
покрытие - өтеу, жабу
покрытие авансовое - аванстық өтем
покрытие аккредитива - аккредитивтің орнын толтыру 
покрытие активами - активтермен өтеу
покрытие активами задолженности фирмы - фирма 
берешегін активтермен өтеу

покрытие бюджетного дефицита - бюджет 
тапшылығының орнын толтыру

покрытие в налоге - салықтағы өтем
покрытие в тенге - теңгемен өтеу
покрытие валютное - валютамен орнын толтыру
покрытие денежное - ақшалай орнын толтыру
покрытие депозитное - депозиттік орнын толтыру
покрытие дефицита - тапшылықты өтеу
покрытие дивиденда - дивидендтің өтемі
покрытие дивиденда по привилегированным акциям 

- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің 
өтемі

покрытие дивидендное - дивидендтік өтем
покрытие долга - борыштың орнын толтыру
покрытие долга активами - борышты активтермен өтеу
покрытие дополнительное - қосымша өтем
покрытие достаточное - жеткілікті өтем
покрытие задолженности - берешектің орнын толтыру 
покрытие задолженности по счету - шот бойынша 
берешектің орнын толтыру

покрытие золотом (золотое) - алтынмен өтеу
покрытие золотом наличного денежного обращения - 
қолма-қол ақша айналысын алтынмен өтеу

покрытие импортное - импорттың орнын толтыру
покрытие имущественное - мүліктік өтем
покрытие капитала - капиталдың өтемі
покрытие капитала банка - банк капиталының өтемі
покрытие короткое - қысқа өтем
покрытие короткой позиции - қысқа жайғасымның 
өтемі

покрытие маржи - маржаның өтемі

покрытие накладных расходов - үстеме шығынның 
орнын толтыру

покрытие наличного денежного обращения - қолма-
қол ақшалай айналыстың орнын толтыру

покрытие наличное - қолма-қол ақшалай орнын 
толтыру

покрытие недостаточное - жеткіліксіз өтем
покрытие недостачи - жетіспеушіліктің орнын толтыру
покрытие непосредственное - тікелей орнын толтыру
покрытие непредвиденных расходов - болжанбаған 
шығыстың орнын толтыру, тосын шығыстың орнын 
толтыру

покрытие обнаруженных убытков - анықталған 
залалдың орнын толтыру

покрытие обязательств - міндеттемелерді өтеу
покрытие опциона - опционның орнын толтыру
покрытие платежей - төлемдердің өтемі
покрытие по дивидендам - дивидендтер бойынша 
орнын толтыру

покрытие по срочной сделке - мерзімдік мəміле 
бойынша орнын толтыру

покрытие по тратте - тратта бойынша өтем
покрытие понесенных убытков - келтірілген залалдың 
орнын толтыру

покрытие потребности в персонале - қызметкерлерге 
қажеттіліктің орнын толтыру

покрытие предварительное - алдын ала орнын толтыру
покрытие процента - пайыздың орнын толтыру 
покрытие процентное - пайыздық өтем
покрытие процентных ставок - пайыздық мөлшерлеме 
өтемі

покрытие разницы - айырмашылықты өтеу
покрытие расходов - шығыстың орнын толтыру
покрытие резервного фонда - сақтық қор өтемі
покрытие риска - тəуекелді (қатерді) өтеу
покрытие счета - шоттың өтемі
покрытие убытков - залалдың орнын толтыру, залалды 
өтеу

покрытие увеличения цены - бағаның өсуінің есесін 
өтеу

покрытие ущерба - зиянның орнын толтыру
покрытие фиксированных издержек - тіркелген 
шығынның орнын толтыру

покрытие финансовое - қаржымен орнын толтыру
покрытие фондовых операций - қор операцияларының 
өтемі

покрытие форвардное - форвардтық орнын толтыру
покрытый аккредитив - өтелген аккредитив
покрытый арбитраж - өтелген арбитраж 
покрытый опцион - өтелген опцион 
покрытый убыток - өтелген залал
покупатель - сатып алушы, аларман 
покупатель акции - акция сатып алушы
покупатель добросовестный - адал сатып алушы
покупатель заинтересованный - мүдделі сатып алушы
покупатель зарубежный - шетелдік сатып алушы
покупатель иностранный - шетелдік сатып алушы
покупатель контракта - келісімшартты сатып алушы
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покупатель на аукционе - аукционда сатып алушы
покупатель на срок - мерзімдік сатып алушы
покупатель недобросовестный - алақол сатып алушы
покупатель, обладающий исключительным правом - 
ерекше құқыққа ие сатып алушы

покупатель обратной премии - кері сыйлықақыны 
сатып алушы

покупатель оптовый - көтере сатып алушы, көтерме 
сауда сатып алушысы

покупатель опциона - опционды сатып алушы
покупатель платежеспособный - төлеуге қабілетті 
сатып алушы

покупатель по контракту - келісімшарт бойынша сатып 
алушы

покупатель по мере повышения курса - бағамның 
өсуіне қарай сатып алушы

покупатель, пользующийся льготами - жеңілдіктерді 
пайдаланатын сатып алушы

покупатель, расплачивающийся наличными - қолма-
қол ақшалай төлейтін сатып алушы

покупатель розничный - бөлшек сауда сатып алушысы
покупатель ценных бумаг - бағалы қағаздарды сатып 
алушы

покупательная группа - сатып алу тобы 
покупательная сила валюты - валютаның сатып алу 
күші

покупательная сила денег - ақшаның сатып алу күші
покупательная способность - сатып алуға жарамдылық 
покупательная способность валюты - валютаның 
сатып алуға жарамдылығы

покупательная способность денег - ақшаның сатып 
алуға жарамдылығы

покупательная способность заработной платы - 
жалақының сатып алуға жарамдылығы

покупательная способность населения - халықтың 
сатып алу қабілеті

покупательное средство - сатып алу қаражаты
покупательные фонды населения - халықтың сатып 
алу қорлары

покупательный кредит - сатып алу кредиті
покупательская способность - сатып алу қабілеті, 
сатып алуға жарамдылық

покупающий акции двух типов - екі тұрпаттағы 
акцияларды сатып алушы

покупка - сатып алынған зат
покупка акций - акцияларды сатып алу
покупка без посредника - делдалсыз сатып алу
покупка в конце операционного дня - операциялық 
күннің аяғында сатып алу

покупка в кредит - кредитке сатып алу
покупка в кредит по твердому счету - тұрақты шот 
бойынша кредитке сатып алу

покупка в начале операционного дня - операциялық 
күннің басында сатып алу

покупка в период низких цен - төмен баға кезеңінде 
сатып алу (биржада)

покупка в период понижения курсов - бағам 
төмендеген кезеңде сатып алу (биржада)

покупка в рассрочку - мəулеттік сатып алу, бөліктеп 
сатып алу

покупка в розницу - бөлшек саудада сатып алу
покупка в целях поддержания курса акций - акциялар 
бағамын қолдау мақсатында сатып алу

покупка валюты - валютаны сатып алу
покупка векселя - вексельді сатып алу
покупка вне биржи - биржадан тыс сатып алу
покупка дешево - арзанға сатып алу
покупка для покрытия обязательств по срочным 
сделкам - мерзімді мəміле бойынша міндеттемелерді 
өтеу үшін сатып алу

покупка доли участия - қатысу үлесін сатып алу
покупка драгоценных металлов - асыл металдарды 
сатып алу

покупка за наличные деньги - қолма-қол ақшаға сатып 
алу

покупка на аукционе - аукционда сатып алу
покупка на аукционе, предложив самую высокую 
цену - ең жоғары баға ұсыну арқылы аукционда сатып 
алу 

покупка на бирже - биржада сатып алу
покупка на открытом рынке - ашық нарықта сатып алу
покупка на рынке - нарықта сатып алу
покупка на срок - мерзімдік сатып алу
покупка ненадежных ценных бумаг - неғайбыл бағалы 
қағаздарды сатып алу

покупка облигаций - облигацияларды сатып алу
покупка обратная - кері сатып алу
покупка обратной премии - кері сыйлықақыны сатып 
алу

покупка оптом - көтере сатып алу
покупка опциона - опционды сатып алу
покупка партиями - топтамалап сатып алу
покупка по высокой цене - жоғары бағаға сатып алу
покупка по дешевке - арзанға сатып алу
покупка по курсу на момент закрытия биржи - биржа-
ның жабылар сəтіндегі бағам бойынша сатып алу 

покупка по предложению - ұсыныс бойынша сатып алу
покупка по цене закрытия биржи - биржаның 
жабылардағы бағасы бойынша сатып алу

покупка по цене на момент открытия биржи - 
биржаның ашылар сəтіндегі баға бойынша сатып алу 

покупка по цене открытия биржи - биржаның 
ашылардағы бағасы бойынша сатып алу

покупка рискованных ценных бумаг - қатерлі бағалы 
қағаздарды сатып алу

покупка с надбавкой - үстемемен сатып алу
покупка с оплатой в рассрочку - мəулеттік төлеу 
жолымен сатып алу

покупка с оплатой по соглашению - келісім бойынша 
төлеу жолымен сатып алу

покупка с поставкой в будущем - болашақтағы 
жеткізілім жолымен сатып алу

покупка с рассрочкой платежа - төлемді бөліп-бөліп 
өтеу (мəулеттік өтем) жолымен сатып алу

покупка с целью покрытия - өтеу мақсатымен сатып 
алу
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покупка у играющего на повышение - жоғарылауға 
ойнаушыдан сатып алу

покупка у играющего на понижение - төмендеуге 
ойнаушыдан сатып алу

покупка участия в капитале компании - компания 
капиталына қатысуды сатып алу

покупка участия в ссудах - несиеге қатысу үлесін сатып 
алу 

покупка форвардная - форвардтық сатып алу
покупка ценных бумаг - бағалы қағаздарды сатып алу
покупка ценных бумаг в период понижения курсов 

- бағалы қағаздарды бағамның төмендеуі кезеңінде 
сатып алу

покупка ценных бумаг за собственный счет - бағалы 
қағаздарды өзінің есебінен сатып алу

покупка ценных бумаг на длительный период - 
бағалы қағаздарды ұзақ кезеңге сатып алу 

покупка ценных бумаг при сделках на срок - бағалы 
қағаздарды мерзімдік мəміле кезінде сатып алу

покупка ценных бумаг с малым доходом - табысы аз 
бағалы қағаздарды сатып алу

покупка через посредника - делдал арқылы сатып алу
покупки с целью поддержания курса - бағамды қолдау 
мақсатымен сатып алу

покупки чеков - чектерді сатып алу
покупная аквизиция - сатып алу аквизициясы, сатып 
алушы аквизициясы 

покупная денежная ипотека - сатып алушының ақша 
ипотекасы 

покупная сила - сатып алу күші 
покупная цена - сатып алу бағасы
покупной минус - сатып алу минусі, сатымдық шегерім 
покупной ордер - сатып алу ордері 
покупной стоп-ордер - сатып алудың тоқтатым-ордері 
покупок и продаж на срочной бирже - мерзімді 
биржада сатып алу жəне сату

покушение - қастандық
поле кадра - кадр жиегі
полевая пошта - дала поштасы
полезность - пайдалылық 
полезность для потребителя - тұтынушы үшін 
пайдалылық 

полезность общественная - қоғамдық пайдалылық
полезность предельная - шекті пайдалылық
полемика - айтыс, сөзталас, пікірталас
ползущая инфляция - сырғымалы инфляция 
ползущая поддержка - сырғымалы қолдау 
ползущая привязка - сырғымалы байластырма 
ползущее поглощение - сырғымалы жұтылу 
полигамия - көпнекелілік
полиглот - көп тіл білуші
полиметаллизм - полиметаллизм 
полиополия - полиополия 
полис - полис
полис гарантии экспортных кредитов - экспорттық 
несие кепілдігінің полисі

полис гарантирования права собственности - меншік 
құқығын кепілдендіру полисі

полис невалютированный - валюталандырылмаған 
полис

полис по гарантированной закладной - 
кепілдендірілген кепілхат жөніндегі полис

полис страхования - сақтандыру полисі
полис страхования от всех рисков - барлық 
тəуекелдіктен сақтандыру полисі

полис страхования ответственности - жауапкершілікті 
сақтандыру полисі

полисодержатель - полис иесі, полис ұстаушы 
(сақтанушы)

полистный просмотр дела - істі парақтап қарау
политик - саясаткер
политика - саясат
политика адаптивных цен - бейімделме баға саясаты
политика антидемпинговая - демпингіге қарсы саясат
политика антиинфляционная - инфляцияға қарсы 
саясат

политика антикризисная - дағдарысқа қарсы саясат
политика антимонопольная - монополияға қарсы 
саясат

политика антитрестовская - треске қарсы саясат
политика банка (банковская) - банк саясаты
политика биржевая - биржалық саясат
политика бюджетная - бюджеттік саясат, бюджет 
саясаты

политика бюджетно-налоговая - бюджет-салық саясаты
политика бюджетно-финансовая - бюджет-қаржы 
саясаты

политика валютная - валюталық саясат
политика внешняя - сыртқы саясат
политика внутренняя - ішкі саясат
политика высоких процентных ставок - жоғары 
пайыздық мөлшерлеме саясаты

политика государственная - мемлекеттік саясат
политика дальновидная - көреген саясат
политика девизная - девиздік саясат
политика демпинговая - демпингілік саясат
политика денежно-кредитная - ақша-кредит саясаты
политика дефляционная - дефляциялық саясат 
политика дешевого кредита - арзан кредит саясаты
политика “дешевых” денег - “арзан” ақша саясаты
политика дивидендная - дивидендтік саясат
политика дисконтная - дисконттық саясат
политика дискреционная - дискрециялық саясат, 
илікпелі саясат 

политика договоренности - уағдаластық саясаты
политика “дорогих” денег - “қымбат” ақша саясаты 
политика доходов - кіріс саясаты, табыс саясаты
политика единых цен - бірыңғай баға саясаты
политика жесткая - қатал саясат
политика жесткой экономии - қатал үнемдеу саясаты
политика инвестиционная - инвестициялық саясат
политика интервенционизма - интервенционизм 
саясаты, басқыншылық саясаты 

политика компенсационная - өтемақылық саясат
политика корпорационная - корпорациялық саясат
политика кредитная - кредит саясаты
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политика кредитно-денежная - кредит-ақша саясаты
политика макроэкономическая - макроэкономикалық 
саясат

политика международная - халықаралық саясат
политика минимального риска - ең аз тəуекел    
саясаты

политика минимальных резервов - ең аз сақтық қор 
саясаты 

политика невмешательства - араласпау саясаты
политика невмешательства в формирование 
валютного курса - валюта бағамын қалыптастыруға 
араласпау саясаты

политика невмешательства государства в экономику 
- үкіметтің экономикаға араласпау саясаты

политика недискреционная - бейдискрециялық саясат, 
илікпейтін саясат 

политика низких процентных ставок - төмен 
пайыздық мөлшерлеме саясаты

политика обслуживания - қызмет көрсету саясаты
политика ограничений - шектеу саясаты
политика ограничения кредита - шектеулі кредит 
саясаты

политика ограничения расходов - шығысты шектеу 
саясаты

политика открытого рынка - ашық нарық саясаты 
политика открытых дверей - ашық есік саясаты
политика пенсионная - зейнетақы саясаты
политика поддержания цен - бағаны қолдау саясаты
политика правительственная - үкімет саясаты
политика предоставления информации - ақпарат беру 
саясаты 

политика протекционизма - қолдампаздық саясат
политика процентных ставок - пайыздық мөлшерлеме 
саясаты

политика регулирования - реттеу саясаты
политика регулирования доходов - табыстарды реттеу 
саясаты

политика регулирования международных валютных 
операций - халықаралық валюта операцияларын 
реттеу саясаты

политика регулирования платежного баланса - 
төлемдік теңгерімді реттеу саясаты

политика регулирования процентных ставок - 
пайыздық мөлшерлемелерді реттеу саясаты

политика регулирования учетного процента - есептік 
пайызды реттеу саясаты

политика регулирования учетных ставок - есеп 
мөлшерлемесін реттеу саясаты

политика регулирования цен - бағаны реттеу саясаты
политика свободной торговли - еркін сауда саясаты 
политика сжатых денег - қусырылған ақша саясаты 
политика сокращения денежной массы - ақша 
жиынын қысқарту саясаты

политика социальная - əлеуметтік саясат
политика социально-экономическая - əлеуметтік-
экономикалық саясат

политика ссудная - несие саясаты
политика стабилизации - тұрақтандыру саясаты 

политика стабилизации валюты - валютаны 
тұрақтандыру саясаты

политика стабилизации экономической 
конъюнктуры - экономикалық жағдаятты 
тұрақтандыру саясаты

политика стандартизации - стандарттау саясаты
политика стимулирования спроса - сұранысты 
ынталандыру саясаты

политика “стой-иди” - “тұр-жүр” саясаты, “дігерлеме” 
саясат 

политика “стоп-гоу” - “стоп-гоу” саясаты, “дігерлеме” 
саясат 

политика строгой экономии - қатаң үнем саясаты
политика структурная - құрылымдық саясат
политика структурно-инвестиционная - құрылымдық-
инвестициялық саясат

политика учетная - есеп саясаты
политика учетного процента - есеп пайызы саясаты, 
есептік пайыз саясаты

политика фиксированного валютного курса - 
тиянақталған валюта бағамы саясаты

политика финансовая - қаржы саясаты
политика финансово-бюджетных и денежно-
кредитных ограничений - қаржы-бюджеттік жəне 
ақша-кредиттік шектеу саясаты

политика финансовой стабилизации - қаржылық 
тұрақтаңдыру саясаты

политика финансовых и денежно-кредитных 
ограничений - қаржы жəне ақша-кредит шектеуі 
саясаты

политика фискальная - қазыналық саясат
политика хозяйственная - шаруашылық саясат
политика цен (ценовая) - баға саясаты
политика цен и доходов - баға мен табыс саясаты 
политика ценообразования - баға белгілеу саясаты
политика центрального банка страны - елдің орталық 
банкінің саясаты

политика экономическая - экономикалық саясат 
политика экономических отношений - экономикалық 
қатынастар саясаты

политика экономического роста - экономикалық өрлеу 
саясаты 

политическая дестабильность - саяси тұрақсыздық 
политическая платформа - саяси тұғырнама 
политический риск - саяси тəуекел 
политический риск по инвестициям - инвестициялар 
бойынша саяси тəуекел (қатер)

полиэтилен - үлдіршек 
полка - сөре
полная банковская гарантия - банктің толық    
кепілдігі

полная валютная котировка - валютаның бағамын 
толық белгілеу

полная занятость - жұмыспен толық қамтылу
полная ипотека - толық ипотека
полная компенсация - толық өтемақы
полная конвертируемость валюты - валютаның толық 
айырбасталымдылығы
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полная купонная облигация - толық купондық 
облигация

полная облигация - толық облигация
полная обратимость - толық қайтымдылық
полная общая ипотека - толық ортақ ипотека
полная оплата акции - акцияның толық төлемақысы
полная ответственность - толық жауапкершілік
полная ревизия - толық тексеріс
полная свобода действий - іс-қимылдың толық  
еркіндігі

полная сумма - толық сома
полная уступка прав - құқықтардың толық кеңшілігі
полная цена - толық баға
полное безупречное право собственности - меншіктің 
толық мінсіз құқығы

полное блокирование счетов - шоттарды толық 
оқшаулау

полное доверие - толық сенім
полное партнерство - толық серіктес, толық əріптестік
полное погашение долга - борышты толық өтеу
полное покрытие - толық өтем
полное право голоса по акциям - акциялар бойынша 
толық дауыс беру құқығы 

полное раскрытие - толық ашу (белгілі бір мəмілеге 
қатысты барлық елеулі фактілерді талап ету жəне 
ашу)

полное раскрытие информации о сделке - мəміле 
туралы ақпаратты толық ашу

полное раскрытие финансовой информации - қаржы 
ақпаратын толық ашу

полное самофинансирование - өзін-өзі толық 
қаржыландыру

полное списание - толық есептен шығару 
полное товарищество - толық серіктестік
полное финансирование - толық қаржыландыру
полномочие - өкілеттік 
полномочие агента - агенттің өкілеттігі
полномочие административное - əкімшілік өкілеттік
полномочие арбитра - төрелік соттың өкілеттігі
полномочие действовать по собственному 
усмотрению - өз қалауынша əрекет ету өкілеттігі

полномочие для финансовых операций - қаржылық 
операциялар үшін өкілеттік

полномочие исключительное - айрықша өкілеттік
полномочие на заключение сделки - мəміле жасасуға 
өкілеттік 

полномочие на подпись - қол қою өкілеттігі
полномочие неограниченное - шектеусіз өкілеттік 
полномочие особое - ерекше өкілеттік
полномочие официальное - ресми өкілеттік
полномочие функциональное - атқарымдық өкілеттік 
полномочие чрезвычайное - төтенше өкілеттік
полномочия в трасте - сенім қорындағы өкілеттіктер
полномочия на выполнение функций кастоди - 
кастоди атқарымын орындауға өкілеттіктер

полномочия на покупку - сатып алуға өкілеттіктер
полномочия на продажу акций - акцияларды сатуға 
өкілеттіліктер

полномочия на хранение ценных бумаг в банковском 
сейфе - бағалы қағаздарды банк сейфінде сақтауға 
өкілеттіктер

полномочия по предоставлению кредита - кредит беру 
жөніндегі өкілеттіктер

полномочия предоставлять кредиты - кредит беруге 
өкілеттіктер

полномочия производить платежи - төлем төлеуге 
өкілеттіктер

полномочия центрального банка по денежно-
кредитному регулированию - орталық банктің ақша-
несиені реттеу жөніндегі өкілеттіктері

полномочное представительство - өкілетті өкілдік
полномочный представитель - өкілетті өкіл
полноправие - толық құқықтылық
полноправное владение собственностью - меншікті 
толық құқықта иелену

полностью восстановленный капитал - толық қалпына 
келтірілген капитал

полностью завершенная фьючерсная операция - 
толық аяқталған фьючерстік операция

полностью оплаченная акция - толық төленген акция
полностью оплаченный - толық төленген
полностью погашать ссуду - несиені толық өтеу
полностью подписанный заем - толық қол қойылған 
қарыз

полностью произведенный платеж - толық төленген 
төлем

полностью размещенные новые ценные бумаги - 
толық орналастырылған жаңа бағалы қағаздар

полнота в бухгалтерском учете - бухгалтерлік есептегі 
толықтық

полнота внесения платежей - төлемдердің толық 
төленуі

полнота документов - құжаттардың толықтығы
полнота информации - ақпараттың толықтығы
полнота поставок - жеткізілімнің толықтығы
полнота состава документа - құжат құрамының 
толықтығы

полнота технической документации - техникалық 
құжаттаманың толықтығы

полнота услуг - көрсетілетін қызметтердің толықтығы
полнота хранилища - қойманың толықтығы
полноценная валюта - толық бағалы валюта, құны 
толымды валюта

полноценная монета - толық бағалы мəнет, құны 
толымды мəнет

полноценные деньги - толымды ақша, толық бағалы 
ақша, құны толымды ақша 

полноценный - толымды (күміс туралы)
полноценный спрос - толымды сұраныс 
полный акцепт - толық акцепт (ризалық)
полный арест имущества налогоплательщика - салық 
төлеушінің мүлкін толық тұтқындау, салық төлеушінің 
мүлкіне толық тыйым салу

полный аудит - толық аудит
полный взнос - толық жарна
полный индоссамент - толық индоссамент
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полный комплекс обслуживания - қызмет көрсетудің 
толық кешені 

полный комплекс обслуживания в банке, брокерской 
фирме - банкте, брокерлік фирмада қызмет көрсетудің 
толық кешені 

полный комплекс услуг - көрсетілетін қызметтердің 
толық кешені

полный лот ценных бумаг - бағалы қағаздардың толық 
топтамасы 

полный набор документов - құжаттардың толық  
жиыны

полный оборот требований - талаптардың толық 
айналымы

полный отказ от акцепта - акцептен толық бас тарту
полный партнер - толық серіктес (əріптес)
полный платеж - толық төлем
полный расчет - толық есеп айырысу
полный регресс - толық кері талап
полный сервис - толық сервис
полный специальный аудит - толық арнаулы аудит
полный срок кредита - несиенің толық мерзімі
полный траст - толық сенім қоры
полный финансовый расчет - толық қаржылық есеп 
айырысу

положение - ереже; жағдай 
положение валютное - валюталық жағдай
положение закона - заң ережесі
положение имущественное - мүліктік жағдай
положение концептуальное - тұжырымдамалық ереже
положение кризисное - дағдарыстық жағдай
положение материальное - материалдық жағдай
положение на валютном рынке - валюта нарығындағы 
жағдай

положение на рынке - нарықтағы жағдай
положение на рынке кредита - кредит нарығындағы 
жағдай

положение на рынке поправилось - нарықтағы жағдай 
түзелді

положение о банковской тайне - банк құпиясы туралы 
ереже

положение о гарантии - кепілдік туралы ереже
положение о государственном контроле - мемлекеттік 
бақылау туралы ереже

положение о закладе нового имущества - жаңа мүлікті 
кепілге салу туралы ереже

положение о залоговых операциях - кепілді 
(кепілзаттық) операциялар туралы ереже

положение о финансовом крахе - қаржының күйреуі 
туралы ереже

положение общественное - қоғамдық жағдай 
положение официальное - ресми жағдай
положение правовое - құқықтық жағдай
положение привилегированное - пұрсаттылықты 
жағдай

положение рабочее - жұмыс жағдайы
положение равноправное - тең құқықты жағдай
положение служебное - қызметтік жағдай, қызмет бабы
положение социальное - əлеуметтік жағдай

положение социально-экономическое - əлеуметтік-
экономикалық жағдай

положение типовое - тұрпатты ереже 
положение финансовое - қаржылық жағдай
положение чрезвычайное - төтенше жағдай
положение экономическое - экономикалық жағдай
положения антидилюционные - антидилюциялық 
ережелер 

положения общие - жалпы ережелер 
положения соглашения - келісім ережелері
положения уставные - жарғы ережелері
положительная авторизация - оң авторландыру
положительная разница между активами и 
обязательствами банка с соответствующими 
сроками - банктің тиісті мерзімдегі активтері мен 
міндеттемелері арасындағы оң айырма

положительное - ұнамды
положительное операционное сальдо - оң операциялық 
сальдо

положительное подтверждение - оң қуаттама 
положительное подтверждение платежей и 
поступлений - төлемдер мен түсімдердің оң 
қуаттамасы 

положительное сальдо - оң сальдо 
положительное сальдо платежного баланса - төлем 
теңгерімінің оң айырмасы 

положительные изменения - оң өзгерістер
положительный - оң, жағымды 
положительный ГЭП - оң ГЭП, жағымды ГЭП 
положительный доход - оң табыс
положительный левередж - оң левередж 
положительный поток денежных средств - ақшалай 
қаражаттың жағымды ағыны

положительный результат поддержания позиции - 
жайғасымды қолдаудың оң нəтижесі

полтинник, полтина - полтинник, полтина (орыстың 
құны 50 тиындық ұсақ шақасы)

полугодие - жарты жылдық 
полугодовая финансовая отчетность - жарты жылдық 
қаржы есеп-қисабы 

полугодовой взнос - жарты жылдық жарна
полугодовые платежи по процентам или дивидендам 

- пайыз немесе дивиденд бойынша жарты жылдық 
төлем

получатель - алушы, аларман 
получатель аванса - аванс (алғытөлем) алу
получатель аккредитива - аккредитив алушы
получатель акцепта - акцепт (ризалық) алушы
получатель банковской гарантии - банк кепілдігін 
алушы 

получатель более дешевого кредита - неғұрлым арзан 
кредит алушы

получатель большой прибыли - көп пайда алушы
получатель бюджетных средств - бюджет қаражатын 
алушы

получатель в виде займа - қарыз түрінде алушы
получатель векселя - вексель алушы
получатель вклада - салым алушы
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получатель выплат по аннуитету - аннуитет бойынша 
төлем алушы

получатель гарантии - кепілдік алушы
получатель государственного пособия - мемлекеттік 
жəрдемақы алушы

получатель гранта - грант алушы
получатель денег - ақша алушы
получатель денег в банке - банктен ақша алушы
получатель денег в погашение долга - борышты өтеуге 
ақша алушы

получатель денег обратно - ақшаны кері қайтарып 
алушы

получатель денег по аккредитиву - аккредитив 
бойынша ақша алушы

получатель денег по векселю - вексель бойынша ақша 
алушы

получатель денег по долговому обязательству - 
борышкерлік міндеттеме бойынша ақша алушы

получатель денег по чеку - чек бойынша ақша алушы
получатель денег под залог - кепілге ақша алушы
получатель денег под залог имущества - мүлік кепіліне 
ақша алушы

получатель денег с аккредитива - аккредитивтен ақша 
алушы

получатель денежного аванса - ақшалай аванс 
(алғытөлем) алушы

получатель денежного перевода - ақша аударымын 
алушы

получатель депозитов - депозит алушы 
получатель дивиденда - дивиденд алушы
получатель долгосрочной ссуды - ұзақ мерзімді несие 
алушы

получатель займа - қарыз алушы
получатель займа под залог - кепілге қарыз алушы
получатель займа под залог ценных бумаг - бағалы 
қағаздар кепіліне қарыз алушы

получатель ипотечной ссуды - ипотекалық несие 
алушы

получатель комиссионного вознаграждения - 
комиссиялық сыйақы алушы

получатель конвертируемой валюты - 
айырбасталымды валюта алушы

получатель краткосрочной ссуды - қысқа мерзімді 
несие алушы

получатель кредита - кредит алушы
получатель кредита под залог ценных бумаг - бағалы 
қағаздар кепіліне кредит алушы

получатель льготного кредита - жеңілдікті кредит 
алушы

получатель наличными - қолма-қол ақшалай алушы
получатель наличных - қолма-қол ақша алушы
получатель наличных денег по чеку - чек бойынша 
қолма-қол ақша алушы

получатель опциона - опцион алушы
получатель отказа в акцептовании - акцептеуден 

(ризалық беруден) бас тарту алушы
получатель отсрочки платежа - төлем мерзімін ұзарту 
алушы

получатель пенсии - зейнетақы алушы
получатель пенсионных выплат - зейнетақы төлемін 
алушы

получатель перевода - аударым алушы
получатель платежа - төлем алушы 
получатель платежа по аккредитиву - аккредитив 
бойынша төлем алушы

получатель платежа по векселю - вексель бойынша 
төлем алушы

получатель платежа по кредитным обязательствам - 
кредит міндеттемелері бойынша төлем алушы

получатель платежа полностью - төлемді толық алушы
получатель по аккредитиву - аккредитив бойынша 
алушы 

получатель по векселю - вексель бойынша алушы 
получатель по распределению - бөлу бойынша алушы
получатель по трансферту - трансферт бойынша  
алушы

получатель по чеку - чек бойынша алушы
получатель по чеку наличными - чек бойынша қолма-
қол ақшалай алушы

получатель пособия по безработице - жұмыссыздық 
бойынша жəрдемақы алушы

получатель пособия по социальному обеспечению 
- əлеуметтік қамсыздандыру бойынша жəрдемақы 
алушы

получатель почтовых отправлений - пошта жөнелтімін 
алушы

получатель права на акцию - акцияға құқық алушы
получатель права подписи - қол қою құқығын алушы
получатель прибыли - пайда алушы
получатель прибыли от облигации - облигациядан 
пайда алушы

получатель процентов - пайыз алушы
получатель разрешения на ведение торговли - сауда 
жүргізуге рұқсат алушы

получатель расписки - қолхат алушы
получатель средств - қаражат алушы
получатель ссуды - несие алушы
получатель ссуды под бодмерею - бодмерея кепілімен 
несие алушы

получатель ссуды под гарантию - кепілдікпен несие 
алушы

получатель ссуды под залог ипотеки - ипотека 
кепілімен несие алушы

получатель ссуды под залог недвижимого имущества 
- жылжымайтын мүлік кепілімен несие алушы

получатель ссуды под недвижимость - жылжымайтын 
мүлік кепілімен несие алушы

получатель ссуды под ценные бумаги - бағалы қағаздар 
кепілімен несие алушы

получатель страхового полиса - сақтандыру полисін 
алушы

получатель страховой суммы - сақтандыру сомасын 
алушы

получатель субсидии - жəрдемқаржы алушы
получатель учетной ставки - есеп мөлшерлемесін 
алушы
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получатель ценных бумаг по подписке - жазылыс 
бойынша бағалы қағаздар алушы

получатель ценных бумаг против платежа - төлем 
орнына бағалы қағаздар алушы 

получать деньги по аккредитиву - аккредитив 
бойынша ақша алу

получающий сверхвысокие прибыли - аса жоғары 
пайда алушы 

получающий финансовую помощь - қаржы көмегін 
алушы

получаящая администрация - алушы əкімшілік
получение почты - пошта алу
получение почты в операционном окне - поштаны 
операциялық терезеден алу

получение почты через абонентский (абонентный) 
ящик - поштаны абоненттік жəшік арқылы алу

полученная наличными - қолма-қол ақшалай алынған 
полученная прибыль - алынған пайда 
полученная ссуда - алынған несие
полученные проценты - алынған пайыздар
полученный аванс - алынған аванс (алғытөлем)
полученный акцепт - алынған акцепт (ризалық)
полученный кредит - алынған кредит 
полученный платеж - алынған төлем
“получено в поврежденном виде” - “зақымдалған 
күйде алынды”

получить кредит - кредит алу
получить наследство - мұра алу; мұрагерлік
получить письмо - хат алу
получить право подписи - қол қою құқығын алу
получка - еңбекақы, айлық, айлық ақша, ақша алу, 
айлық алу

польза - пайда
пользование - пайдалану 
пользование авторитетом - беделді болу
пользование безвозмездное - өтеусіз пайдалану
пользование бесплатное - ақысыз пайдалану
пользование бессрочное - мерзімсіз пайдалану
пользование законное - заңды түрде пайдалану
пользование заслуженной репутацией - лайықты 
беделін пайдалану 

пользование кредитом - кредитті пайдалану
пользование скидкой - шегерімді пайдалану
пользование служебное - қызмет бабында пайдалану
пользование хорошей репутацией - жақсы атағын 
пайдалану 

пользователь - пайдаланушы
пользователь совместный - бірге пайдаланушы
пользователь услуг - көрсетілетін қызметті 
пайдаланушы

пользователь услуг оператора почты - пошта 
операторының қызметін пайдаланушы

пользователь фиктивного векселя - жалған вексельді 
пайдаланушы

пользователь финансовых услуг - көрсетілетін қаржы 
қызметін пайдаланушы

пользоваться кредитом - кредитті пайдаланушы
пользоваться правом - құқықты пайдалану

пользоваться преимуществом - артықшылықты 
пайдалану

пользоваться привилегией - пұрсаттылықты пайдалану
пользующийся ссудой - несиені пайдаланушы
польский злотый - поляк злотыйы
поля бланка документа - құжат бланкінің жиегі 
помесячная заработная плата - айлық жалақы
помесячная оплата труда - айлық еңбекақы
пометить - белгілеу
“пометить вексель” - “вексельге белгі соғу” 
пометка - белгі
пометка датой - күнін белгілеу
пометка для аудита - аудитке арналған белгі
пометка для рынка - нарыққа арналған белгі
пометы на документе - құжаттағы белгілер 
помехи экономические - экономикалық бөгеттер
помечать задним числом - кейінгі күнмен белгі соғу 
помещать вклад в банк - салымды банкіге орналастыру
помещать деньги в государственные ценные бумаги - 
ақшаны мемлекеттік бағалы қағаздарға орналастыру

помещать деньги в ночной сейф - ақшаны түнгі сейфке 
орналастыру

помещение - үй-жай 
помещение банка для денежных расчетов - банктің 
ақшалай есеп айырысуға арналған үй-жайы

помещение банка для сейфов - банктің сейфтерге 
арналған үй-жайы

помещение денег в ценные бумаги - ақшаны бағалы 
қағаздарға орналастыру

помещение капитала - капиталды орналастыру
помещение служебное - қызметтік үй-жай
помилование - кешірім, кешірім жасау 
помощник - жəрдемші, көмекші
помощник брокера - делдалдың көмекшісі
помощник кассира - кассирдің көмекшісі (банк 
лауазымы)

помощник постоянных маклеров - тұрақты 
маклерлердің көмекшісі

помощь - көмек, жəрдем
помощь безвозмездная - өтеусіз көмек
помощь бюджетная - бюджеттік көмек
помощь в виде субсидий - жəрдемқаржы түріндегі 
көмек

помощь в инвестировании - инвестициялаудағы көмек
помощь взаимная - өзара көмек
помощь государственная - мемлекеттік көмек
помощь гуманитарная - гуманитарлық көмек
помощь денежная - ақшалай көмек
помощь иностранная - шетелдік көмек
помощь кредитная - кредиттік көмек
помощь материальная - материалдық көмек
помощь межгосударственная - мемлекет аралық көмек
помощь правовая - құқықтық көмек
помощь социальная - əлеуметтік көмек
помощь срочная - шұғыл көмек
помощь финансовая - қаржылық көмек
помощь целенаправленная - мақсатты көмек
помощь ценная - бағалы көмек
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помощь экономическая - экономикалық көмек
помощь юридическая - заңи көмек
помпезность - даңғазалық 
помысел - ой, ниет 
понедельная заработная плата - апталық жалақы
понедельная оплата труда - апталық еңбекақы
понести убытки - залал шегу
понести ущерб - зиян шегу
понижательная рыночная конъюнктура - 
төмендетілмелі нарықтық жағдаят

понижательная тенденция - төмендетілмелі үрдіс
понижательное настроение - төмендетілмелі пиғыл
понижательное состояние рынка - нарықтың 
төмендетілмелі жай-күйі

понижательный - төмендеткіш, төмендетілме 
(биржада)

понижать - төмендету
понижать курс - бағамды төмендету
понижать стоимость - құнды түсіру
понижать стоимость акционерного капитала - 
акционерлік капиталдың құнын төмендету

понижать цену - бағаны төмендету
понижаться - төмендетілу (баға туралы)
понижающиеся курсы - төмендеуші бағам
понижающийся - төмендеуші (баға, бағам туралы)
понижающийся биржевой курс - төмендеуші биржалық 
бағам

понижающийся курс акций - акциялардың төмендеуші 
бағамы

понижающийся курс доллара - доллардың төмендеуші 
бағамы

понижающийся тариф - төмендемелі тариф
понижающийся уровень процентной ставки - 
пайыздық мөлшерлеменің төмендеуші деңгейі

понижение - төмендеу (баға, бағам туралы)
понижение биржевого курса - биржалық бағамның 
төмендеуі

понижение в должности - қызметін төмендету
понижение в стоимости - құнының төмендеуі
понижение в цене - бағасы төмендеу
понижение заработной платы - жалақының     
төмендеуі

понижение интереса - қызығушылықтың төмендеуі
понижение качества - сапаның төмендеуі
понижение конъюнктуры - жағдаяттың төмендеуі
понижение курса - бағамның төмендеуі
понижение курса валюты - валюта бағамының 
төмендеуі

понижение на один пункт - бір байнаға төмендеу
понижение прибыли - пайданың төмендеуі
понижение процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің төмендеуі

понижение рейтинга ценных бумаг - бағалы қағаздар 
беделінің төмендеуі

понижение спроса - сұраныстың төмендеуі
понижение ставки рефинансирования - қайта 
қаржыландыру мөлшерлемесінің төмендеуі

понижение стоимости - құнның төмендеуі

понижение стоимости курса валюты - валюта бағамы 
құнының төмендеуі 

понижение учетного процента - есептік пайызды 
төмендету

понижение учетной ставки - есептік мөлшерлеменің 
төмендеуі

понижение цен(ы) - бағаның төмендеуі
пониженный курс - төмендеген бағам
понятие - түсінік, ұғым
понятие стоимости - құн ұғымы 
понятие экономического цикла - экономикалық кезең 
ұғымы

понятность - түсініктілік 
поощрение - көтермелеу 
поощрение за трудовую деятельность - еңбек қызметі 
үшін көтермелеу

поощрение обмена - айырбасты көтермелеу
поощрение постоянной клиентуры - тұрақты 
тапсырыскерлерді көтермелеу

поощрение торговли - сауданы көтермелеу
поощрение финансовое - қаржылық көтермелеу
поощрение частной инициативы - жеке бастаманы 
көтермелеу

поощрительная заработная плата - көтермелеу 
жалақысы

поощрительная премия - көтермелеу сыйлықақысы
поощрительная премия за сбережения - жинақ ақша 
үшін көтермелеу сыйлықақысы

поощрительное вознаграждение - көтермелеу 
сыйақысы

поощрительные фонды - көтермелеу қорлары
поощрительный - көтермелеу 
поощрительный платеж - көтермелеу төлемі
поощрять капиталовложения - күрделі жұмсалымды 
көтермелеу

попартионный метод калькуляции - топтамалық 
калькуляция əдісі

попасть в категорию нерозданной корреспонденции - 
таратылмаған хат-хабар санатына ену

поперечное колебание - көлденең тербеліс
попечение - қамқорлық, қорғаншылық
попечитель - қамқоршы, қорғаншы 
попечитель по завещательному трасту - өсиетнамалық 
сенімгерлік жөніндегі қамқоршы

попечитель по трасту - сенімгерлік жөніндегі 
қамқоршы

попечитель при банкротстве - банкроттық кезіндегі 
қамқоршы

попечительский совет - қорғаншылық кеңес
попечительство - қамқоршылық, қорғаншылық 
пополнение - толықтыру
пополнение архивного фонда - мұрағат қорын 
толықтыру 

пополнение государственной казны - мемлекеттік 
қазынаның толықтырылуы

пополнение запасов - қорларды толықтыру
пополнение кадров - кадрларды толықтыру
пополнение казны - қазынаны толықтыру
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пополнение оборотных средств - айналым қаражатын 
толықтыру

пополнение резервов - сақтық қорды толықтыру
пополнение ресурсов - ресурстарды толықтыру 
пополнять аккредитив - аккредитивті толықтыру
пополнять остатки средств на банковских счетах - 
банк шоттарындағы қаражат қалдықтарын толықтыру

пополнять счет - шотты толықтыру
пополнять фонды - қорларды толықтыру
пополняющий депозит - депозитті толықтырушы
поправка - түзету 
поправка в сторону увеличения - арттыруға қарай 
түзету

поправка в сторону уменьшения - азайтуға қарай 
түзету

поправка в цене - бағасын түзету
поправка записи - жазбаны түзету 
поправка записи по банковскому счету - банк шоты 
бойынша жазбаны түзету 

поправка к закону - заңға түзету енгізу
поправка к контракту - келісімшартқа түзету енгізу
поправка к патенту - патентке түзету енгізу
поправка на долю заемного капитала - қарыз 
капиталының үлесіне түзету енгізу

поправка на изменение в счете - шоттағы өзгертуге 
түзету енгізу

поправка на изменение в уровне цен - баға 
деңгейіндегі өзгертуге түзету енгізу

поправка на изменение в штатном составе - штаттық 
құрамдағы өзгертуге түзету енгізу

поправка на изменение цен - бағаның өзгертілуіне 
түзету енгізу

поправка на изменения в акциях - акциялардағы 
өзгерістерге түзету

поправка на инфляцию - инфляцияға түзету енгізу
поправка на недоучет - кем есепке түзету енгізу
поправка на переоценку оборотных фондов - айналым 
қорларының қайта бағалануына түзету енгізу

поправка на рост прожиточного минимума - күнкөріс 
минимумының (ең төмен деңгейінің) өсуіне түзету

поправка на рост стоимости жизни - тұрмыс құнының 
өсуіне түзету енгізу

поправка на сезонные колебания - маусымдық 
ауытқуға түзету

поправка редакционная - редакциялық түзету
поправка статистическая - статистикалық түзету
поправка формальная - нысандық түзету, ресімдік 
түзету 

поправка цены - бағаны түзету 
поправка, внесенная в законопроект - заң жобасына 
енгізілген түзету 

попроцессный метод калькуляции - үдерістік 
калькуляция əдісі

популяризатор - дəріптеуші
популяризация - тарату, жұртқа таныту, əйгілеу 
популярность - танымалдылық
популярность облигаций - облигациялардың кеңінен 
танымалдығы

популярность облигаций среди покупателей - 
облигациялардың сатып алушылар арасында кеңінен 
танымалдығы

популярный - танымал, əйгілі, кең тараған
попустительство - бетімен жіберу, бетімен кетушілік 
попутный груз - жол-жөнекей жүк
попытка - əрекеттену, тырысушылық
попытка враждебного поглощения - дұшпандықпен 
қосып алуға əрекеттену 

попытка ограбления банка - банкті тонауға 
тырысушылық

попытка понизить курс - бағамды төмендетуге 
тырысушылық

поражение - жеңіліс
порицание - бетке басу 
“поровну” - “теңбе-тең” 
порог - табалдырық, төменгі шек 
порог бедности - кедейлік табалдырығы, кедейлік шегі
порог индекса - индекс табалдырығы, индекс шегі
порог отклонения валют - валютаның ауытқу 
табалдырығы, валюта ауытқуының төменгі шегі

порог риска - тəуекелдік табалдырығы
порог стоимости - құн табалдырығы 
пороговой доход - шекті табыс, тұтыну табалдырығынан 
аспайтын табыс, тұтынудың төменгі шегінен аспайтын 
табыс 

порожние мешки (SV) - бос қап (SV)
порожние предметы - бос заттар
порочный круг бедности - кедейліктің кесірлі шеңбері, 
кесірлі кедейлік тұзағы

порто - порто
портовые сборы  - порт алымы
портфель - портфель, қоржын 
портфель “агрессивный” - “агрессиялық” қоржын, 

“жебір” қоржын 
портфель акций - акциялар қоржыны
портфель векселей - вексельдер қоржыны
портфель вексельный - вексельдік қоржын
портфель выданных банком займов - банк берген 
қарыздар қоржыны

портфель долговых обязательств - борышкерлік 
міндеттемелер қоржыны

портфель займов - қарыз қоржыны
портфель заказов - тапсырыстар қоржыны
портфель залоговых сертификатов - кепілзаттық 
сертификаттар қоржыны

портфель защитный - қорғаныштық қоржын
портфель заявок - өтінімдер қоржыны
портфель изделий - бұйымдар қоржыны
портфель инвестиций - инвестициялар қоржыны 
портфель инвестиционный - инвестициялық қоржын
портфель иностранных инвестиций - шетел 
инвестицияларының қоржыны 

портфель ипотек со сходными характеристиками - 
сипаттамалары ұқсас ипотекалар қоржыны

портфель кредитный - несие қоржыны
портфель ликвидов - өтімді заттар қоржыны 
портфель облигаций - облигациялар қоржыны
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портфель опционный - опцион қоржыны
портфель ответственности - жауапкершілік қоржыны 
портфель ответственности в страховании - 
сақтандырудағы жауапкершілік қоржыны

портфель предложений - ұсыныстар қоржыны
портфель премий - сыйлықақы қоржыны
портфель премий и убытков - сыйлықақы мен залал 
қоржыны

портфель сбалансированный - теңдестірілген қоржын
портфель срочных бумаг - мерзімді қағаздар    
қоржыны

портфель ссуд - несие қоржыны
портфель страхования - сақтандыру қоржыны 
портфель страховой - сақтық қоржыны
портфель трастовый - сенімгерлік қоржын
портфель убытков - залал қоржыны
портфель услуг - көрсетілетін қызметтер қоржыны, 
қызметтер көрсету қоржыны

портфель устойчивых ценных бумаг - орнықты бағалы 
қағаздар қоржыны

портфель учтенных векселей - ескерілген (есепке 
алынған) вексельдер қоржыны

портфель ценных бумаг - бағалы қағаздар қоржыны 
портфель ценных бумаг банка - банктің бағалы 
қағаздар қоржыны

портфельные инвестиции - қоржындық (қоржындағы) 
инвестиция 

портфельные инвестиции за рубежом - шетелдегі 
қоржындық инвестициялар

портфельные капитальные вложения - қоржындық 
күрделі қаржы жұмсалымы

портфельные облигации - қоржындық облигациялар
портфельные ограничения - қоржынды шектеу 
портфельные потери - қоржындық шығасы
портфельный бета-счет - қоржындық бета-шот 
портфельный менеджер - қоржындық менеджер
портфельный менеджмент - қоржындық менеджмент
портфельный риск - қоржындық тəуекел
порука - кепілгерлік 
порука круговая - сыбайластық, жең ұшынан 
жалғасушылық

поручаться - кепілгер болу
поручение - тапсырма, тапсыру 
поручение аккредитивное - аккредитивтік тапсырма
поручение акцептованное - акцептелген тапсырма, 
ризалық берілген тапсырма

поручение банковское - банк тапсырмасы
поручение банку - банкке тапсырма
поручение бессрочное - мерзімсіз тапсырма 
поручение биржевое - биржалық тапсырма
поручение биржевому маклеру - биржа маклеріне 
тапсырма

поручение брокеру - делдалға тапсырма
поручение брокеру на отгрузку - делдалға жөнелту 
жөніндегі тапсырма

поручение брокеру по рыночной цене - делдалға 
нарықтық баға жөніндегі тапсырма 

поручение двойное - қосарлы тапсырма

поручение дискреционное - дискрециялық тапсырма, өз 
қалауынша шешу тапсырмасы

поручение инкассовое - инкассолық тапсырма
поручение клиента биржевому брокеру - клиенттің 
биржа делдалына тапсырмасы

поручение кредитное - кредиттік тапсырма
поручение лимитированное - лимиттелген тапсырма
поручение месячное - айлық тапсырма
поручение на закрытие - жабылар сəттегі баға 
бойынша деген тапсырма

поручение на инкассо - инкассо жөніндегі тапсырма
поручение на неделю - апталық тапсырма
поручение на неполный лот - толымсыз топтама 
жөніндегі тапсырма

поручение на один день - бір күндік тапсырма
поручение на открытие - ашылар сəттегі баға бойынша 
деген тапсырма 

поручение на открытие аккредитива - аккредитив ашу 
жөніндегі тапсырма

поручение на перевод денег - ақша аударуға тапсырма
поручение на покупку - сатып алу жөніндегі тапсырма
поручение на покупку векселя - вексель сатып алу 
жөніндегі тапсырма

поручение на проектирование - жобалау жөніндегі 
тапсырма

поручение на совершение биржевой сделки - биржа 
мəмілесін жасау жөніндегі тапсырма

поручение на совершение сделки - мəміле жасау 
жөніндегі тапсырма

поручение негарантированное - кепілдік берілмеген 
тапсырма

поручение “немедленно исполнить или 
аннулировать” - “дереу орындалсын немесе күші 
жойылсын” деген тапсырма 

поручение нерыночное - бейнарықтық тапсырма
поручение о зачислении денег на счет - ақшаны шотқа 
есептеу туралы тапсырма

поручение о переводе денег - ақша аударымы туралы 
тапсырма

поручение о перечислении денег - ақша аудару туралы 
тапсырма

поручение о покрытии - өтеу туралы тапсырма
поручение о покупке акций для поддержания курса 

- бағамды қолдау үшін акциялар сатып алу туралы 
тапсырма

поручение однодневное - бір күндік тапсырма
поручение открытое - ашық тапсырма
поручение посреднику - делдалға тапсырма
поручение посредничества - делдалдық тапсырмасы
поручение работы - жұмыс тапсыру 
поручение расчетное - есептік тапсырма
поручение рыночное - нарықтық тапсырма
поручение чекодателя - чек берушінің тапсырмасы
поручение-наряд - тапсырма-жүктеухат
порученный - тапсырылған
поручитель - кепілгер, кепілдік беруші 
поручитель по векселю - вексель бойынша кепілгер
поручитель по займу - қарыз бойынша кепілгер
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поручитель по платежам - төлем бойынша кепілгер
поручитель по ссуде - несие бойынша кепілгер
поручитель совместный - бірлескен кепілгер
поручительное письмо - кепілдік хат
поручительный - кепілгерлік
поручительство - кепілгерлік, кепілге алу 
поручительство банка (банковское) - банктің 
кепілгерлігі

поручительство в силу закона - заңға орай кепілгерлік
поручительство вексельное - вексельдік кепілгерлік
поручительство государства - мемлекет кепілгерлігі
поручительство за долг - борыш үшін кепілгерлік
поручительство кредитное - кредит жөніндегі 
кепілгерлік 

поручительство нескольких гарантов - бірнеше 
кепілгердің кепілгерлігі

поручительство обратное - кері кепілгерлік
поручительство по векселю - вексель бойынша 
кепілгерлік

поручительство по займу - қарыз бойынша кепілгерлік
поручительство по ссуде - несие бойынша кепілгерлік
поручительство совместное - бірлескен кепілгерлік
поручительство солидарное - ынтымақты кепілгерлік
поручиться - кепілгер болу
порча - бүліну
порча вложения - салынған заттың бүлінуі 
порча монет - мəнеттің бүлінуі, шақаның бүлінуі
порыв - құлшыныс
порядковый номер - рет нөмірі
порядковый номер регистрации - тіркеудің рет нөмірі
порядок - рет, тəртіп 
порядок алфавитный - əліпбилік рет
порядок арбитража - төрелік сот тəртібі
порядок валютных отчислений - валюталық 
аударымдар тəртібі

порядок ведения учета и составления отчетности по 
выплате пособий - жəрдемақы төлеу бойынша есеп 
жүргізу жəне есептеме толтыру тəртібі

порядок ведения учета результатов ревизий и 
проверок - тексеріс пен тексеру нəтижелерінің есебін 
жүргізу тəртібі

порядок вознаграждения - сыйақы төлеу тəртібі
порядок выплаты дивидендов - дивиденд төлеу тəртібі
порядок выплаты зарплаты - жалақы төлеу тəртібі
порядок выплаты пенсий - зейнетақы төлеу тəртібі
порядок выплаты пособий - жəрдемақы төлеу тəртібі
порядок выполнения операций - операциялардың 
орындалу тəртібі

порядок декларирования - мағлұмдау тəртібі
порядок дня - күн тəртібі
порядок заключения государственного контракта - 
мемлекеттік келісімшартты жасасу тəртібі

порядок исполнения брокером приказов клиентов - 
брокердің клиенттердің бұйрықтарын орындау тəртібі

порядок исчислеиия сроков выслуги лет - еңбек 
сіңірген жылдарды есептеу тəртібі, қызмет өткерген 
жылдарды есептеу тəртібі

порядок исчисления - есептеу тəртібі

порядок исчисления налога - салық есептеу тəртібі
порядок исчисления налога на имущество - мүлік 
салығын есептеу тəртібі

порядок исчисления налога, удерживаемого у 
источника - төлем көзінен ұсталатын салықты есептеу 
тəртібі

порядок исчисления платы - төлемақы есептеу тəртібі
порядок исчисления сборов - алым есептеу тəртібі
порядок компенсации - өтемақы тəртібі
порядок конверсии - айырбасталым тəртібі
порядок кредитования - кредит беру тəртібі, 
несиелендіру тəртібі

порядок лицензирования - лицензиялау тəртібі
порядок назначения арбитра - төрелік сотты 
тағайындау тəртібі

порядок назначения пенсий - зейнетақы тағайындау 
тəртібі

порядок наложения взысканий - шара қолдану тəртібі, 
жаза қолдану тəртібі 

порядок наследования - мұралану тəртібі
порядок обжалования - шағымдану тəртібі
порядок обращения за назначением пенсий - 
зейнетақы тағайындау жөнінде өтініш жасау тəртібі 

порядок операций - операциялар реті
порядок определения среднемесячного заработка - 
орташа айлық табысты айқындау тəртібі

порядок осуществления закупок - толайым сатып 
алуды жүзеге асыру тəртібі

порядок осуществления платежей - төлем төлеу  
тəртібі

порядок осуществления платы - төлемақы төлеу 
тəртібі

порядок отбора - іріктеу тəртібі
порядок очередности - кезектілік реті
порядок очередности платежей - төлем кезектілігінің 
реті

порядок передачи в залог - кепілге беру тəртібі
порядок передачи информации - ақпарат тарату тəртібі
порядок платежей - төлемдер тəртібі
порядок погашения - өтеу тəртібі
порядок подачи заказов - тапсырыстар беру тəртібі
порядок подтверждения стажа работы - жұмыс өтілін 
растау тəртібі

порядок получения ссуды наличными - қолма-қол 
ақшалай несие алу тəртібі

порядок правового регулирования - құқықтық реттеу 
тəртібі

порядок предьявления претензии - кінəрат-талап қою 
тəртібі

порядок претензионный - кінəрат-талап тəртібі
порядок приоритета - басымдық реті
порядок проведения экспертизы - сараптама өткізу 
тəртібі

порядок производства таможенного оформления - 
кедендік ресімдеуді жүргізу тəртібі

порядок работы - жұмыс тəртібі
порядок разрешения коллективного трудового спора - 
ұжымдық еңбек дауын шешу тəртібі
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порядок разрешения споров - дау-дамайды шешу 
тəртібі 

порядок распределения - бөлу реті
порядок распределения прибыли и убытков - пайда 
мен залалды бөлу тəртібі

порядок распространения акций - акцияларды тарату 
тəртібі

порядок рассмотрения - қарастыру реті, қарау реті
порядок рассмотрения дела - істі қарау тəртібі 
порядок рассредоточения и эвакуации - таратып 
жайғастыру жəне көшіру тəртібі

порядок расчетов - есеп айырысу тəртібі 
порядок регистрации - тіркеу тəртібі
порядок сдачи-приемки - өткізу-қабылдау тəртібі
порядок страхования - сақтандыру тəртібі
порядок страхования кредитов - кредитті сақтандыру 
тəртібі

порядок удовлетворения претензий - кінəрат-талапты 
қанағаттандыру тəртібі

порядок уплаты налога - салық төлеу тəртібі
порядок уплаты налога на имущество - мүлік салығын 
төлеу тəртібі

порядок урегулирования споров - дауларды реттеу 
тəртібі

порядок хранения - сақтау тəртібі
порядок хранения документации - құжаттаманы сақтау 
тəртібі 

порядок хронологический - хронологиялық тəртіп 
(уақыт тəртібі)

порядок цифровой - цифрлық рет
посвящение - арнау
поселковый бюджет - қыстақтық бюджет, кент бюджеті
посессия - посессия 
посетители биржи (биржевой) - биржа келермендері
посетитель - келуші, келермен
посетитель высокопоставленный - жоғары лауазымды 
келермен

посетитель заинтересованный - мүдделі келермен
посетитель зарубежный - шетелдік келермен
посетитель постоянный - тұрақты келермен
посещение - бару
послание - жолдау, жолдаухат, арнау, арнаухат 
послание бюджетное - бюджеттік жолдаухат
послание нотиса - нотис жіберу 
послание Президента - Президенттің жолдауы, 
Президенттің жолдаухаты 

посланник - елші, өкіл (шет елге жіберілетін елші)
послать - жіберу, жұмсау
после - кейін
после закрытия биржи - биржа жабылғаннан кейін
после наступления срока векселя - вексель мерзімі 
басталғаннан кейін

после удержания - ұстап қалғаннан кейін
после уплаты налога - салық төленгеннен кейін
послегарантийное обслуживание - кепілдіктен кейінгі 
қызмет көрсету

послегарантийный сервис - кепілдіктен кейінгі сервис
последконтроль - соңынан бақылау жасау

последнее завещание - соңғы өсиет
последнее предложение - соңғы ұсыныс
последнее чтение - соңғы оқылым 
последний день ликвидационного периода - тарату 
кезеңінің соңғы күні

последний день месяца - айдың соңғы күні
последний день подписки на ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға жазылудың соңғы күні

последний день расчетного периода - есеп айырысу 
кезеңінің соңғы күні

последний зарегистрированный - соңғы тіркелген 
(бағалы қағаздар бағамы туралы)

последний кредит - соңғы кредит
последний номер протокола - хаттаманың соңғы   
нөмірі

последний покупатель - соңғы сатып алушы
последний рентный платеж - соңғы ренталық төлем
последний срок - соңғы мерзім
последний срок объявления опциона - опционды 
жариялаудың соңғы күні

последний торговый день - соңғы сауда күні 
“последним получен, первым выдан” - “соңынан 
алынды, алдымен берілді”

“последним поступил, первым продан” - “соңынан 
түсті, алдымен сатылды”

последняя котировка - соңғы баға белгіленімі
последняя котировка дня - күннің соңғы баға 
белгіленімі

“последняя партия на приход, первая в расход” - 
“соңғы топтама кіріске, алғашқы топтама шығысқа” 

последняя по времени сделка с ценными бумагами 
по цене ниже цены предыдущей сделки - бағасы 
бұрынғы мəміленің бағасынан төмен бағалы 
қағаздармен уақыты бойынша соңғы мəміле

последняя покупная цена - соңғы сатып алу бағасы
последняя продажа - соңғы сату, соңғы сатылым 
последователь - ізбасар
последовательность - дəйектілік, тізбектілік, 
жалғаспалылық 

последовательность операций - операциялардың 
тізбектілігі 

последовательные котировки курсов - бағамдардың 
дəйекті белгіленімі 

последовательные платежи - дəйекті төлемдер
последовательный - тізбекті 
последовательный анализ - дəйекті талдау, тізбектік 
талдау, жалғаспалы талдау

последовательный перевод - тізбекті аударым, дəйекті 
аударым

последствие - салдар, зардап
последствия правовые - құқықтық салдарлар
последствия социальные - əлеуметтік салдарлар
последствия финансовые - қаржылық зардаптар
последствия экономические - экономикалық зардаптар
последующая закладная - кейінгі кепілхат
последующая ипотека - кейінгі ипотека 
последующая проводка - кейінгі өткізбе (жазба)
последующая эмиссия - кейінгі эмиссия
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последующее имущественное право - кейінгі мүліктік 
құқық

последующее уведомление - соңынан берілетін 
хабарлама

последующие инвестиции - кейінгі инвестициялар
последующий - келесі, кейінгі 
последующий акцепт - кейінгі акцепт, кейінгі ризалық 
последующий аудит - кейінгі аудит
последующий банковский контроль - банктің кейінгі 
бақылауы

последующий бюджетный контроль - бюджеттің 
кейінгі бақылауы

последующий государственный финансовый 
контроль - кейінгі мемлекеттік қаржы бақылауы

последующий держатель - кейінгі ұстаушы, кейінгі ие 
последующий залог - кейінгі кепілзат
последующий отказ от акцепта - акцептен кейінгі бас 
тарту, ризалықтан кейінгі бас тарту

последующий платеж - кейінгі төлем
последующий расчет по биржевым сделкам - 
биржалық мəміле бойынша кейінгі есеп айырысу

последующий рынок ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың кейінгі нарығы

последующий список - кейінгі тізім
послесловие - соңғы сөз
послужной список - қызмет тізімі
пособие - жəрдемақы, жəрдемпұл 
пособие в денежной форме - ақшалай нысандағы 
жəрдемақы

пособие в натуральной форме - заттай нысандағы 
жəрдемақы

пособие в связи с потерей кормильца - асыраушысы-
нан айырылуына байланысты берілетін жəрдемақы

пособие выходное - демалыс жəрдемақысы 
пособие государственное - мемлекеттік жəрдемақы
пособие денежное - ақшалай жəрдемақы
пособие единовременное - бір жолғы жəрдемақы
пособие методическое - əдістемелік құрал 
пособие наглядное - көрнекі құрал 
пособие по безработице - жұмыссыздық бойынша 
берілетін жəрдемақы 

пособие социальное - əлеуметтік жəрдемақы
пособие учебное - оқу құралы 
посол - елші
посольство - елшілік; елшілік тұратын үй
посредник - делдал; бітуажа; ара ағайын 
посредник биржевой - биржалық делдал 
посредник в биржевых сделках - биржалық 
мəмілелердегі делдал

посредник в кредите - кредиттегі делдал
посредник в платежах - төлемдегі делдал
посредник инвестиционный - инвестициялық делдал
посредник маркетинговый - маркетингілік делдал
посредник оптовый - көтерме сауда делдалы
посредник по аккумуляции сбережений - жинақ 
ақшаны шоғырландыру жөніндегі делдал

посредник при проведении факторинговых операций 
- факторингілік операцияларды жүргізу кезіндегі 
делдал

посредник торговый - сауда делдалы
посредник уполномоченный - уəкілетті делдал
посредник финансовый - қаржы делдалы
посредник фондовый - қор делдалы
посредник-поверенный - сенімгер-делдал
посредник-представитель - өкіл-делдал
посредническая фирма - делдалдық фирма
посреднические банковские операции - банктің 
делдалдық операциялары

посреднические внешнеторговые фирмы - делдалдық 
сыртқы сауда фирмалары

посреднические внешнеэкономические операции - 
сыртқы экономикалық делдалдық операциялар

посреднические контракты - делдалдық 
келісімшарттар

посреднические операции - делдалдық операциялар
посреднические услуги - делдалдық қызметтер көрсету, 
көрсетілетін делдалдық қызметтер

посреднический долг - делдалдық борыш
посреднический кредит - делдалдық кредит
посреднический рынок - делдалдық нарық
посредничество - делдалдық 
посредничество коммерческое - коммерциялық 
делдалдық

посредничество торговое - сауда делдалдығы
посредничество финансовое - қаржы делдалдығы
пост - қызмет, мансап; бекет, күзет орны
пост директора банка - банк директоры лауазымы
post net - post net
post net 852 - post net 852
post*net 853 - post*net 853
пост ответственный - жауапты қызмет
пост охраны - күзет орынжайы
пост руководящий - басшы қызмет
“поставить” - “қою” 
поставить в известность - хабардар ету
поставить на голосование - дауысқа қою
поставить на обсуждение - талқылауға қою
поставить печать - мөр басу
поставка - жеткізілім, жеткізу 
поставка авансовая - аванстық жеткізілім, 
алғытөлемдік жеткізілім

поставка базисная - базистік жеткізілім
поставка в кредит - кредитке жеткізілім
поставка в срок - мерзімінде жеткізу
поставка досрочная - мерзімнен бұрын жеткізу
поставка заимствованных ценных бумаг - қарызға 
алынған бағалы қағаздарды жеткізу

поставка индоссамента - индоссамент қою
поставка на открытый счет - ашылған шотқа арналған 
жеткізілім

поставка на условиях “спот” - “спот” шартына 
негізделген жеткізілім

поставка на условиях кредита - кредит шарттары 
негізінде жеткізу

поставка на фьючерсной бирже - фьючерстік 
биржадағы жеткізілім
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поставка неотфактурованная - фактураланбаған 
жеткізілім

поставка отфактурированная - фактураланған 
жеткізілім

поставка по контракту - келісімшарт бойынша 
жеткізілім

поставка по требованию - талап ету бойынша 
жеткізілім

поставка просроченная - мерзімі өткен жеткізілім
поставка с оплатой аккредитивом - аккредитивпен 
төленетін жеткізілім

поставка с оплатой вперед - ақысы алдын ала төленетін 
жеткізілім

поставка с оплатой пошлины - баж алымын төлеп 
жеткізу

поставка с предоплатой - ақысы алдын ала төленетін 
жеткізілім

поставка ценных бумаг - бағалы қағаздар жеткізілімі 
поставка штампа - мөртаңба басу
поставка штемпеля - мөрқалып қою
поставки в государственный фонд - мемлекеттік қорға 
арналған жеткізілім

поставки взаимные - өзара жеткізілім
поставки встречные - ыңғайласпа жеткізілім
поставки государственные - мемлекеттік жеткізілім
поставки демпинговые - демпингілік жеткізілім
поставки договорные - шарттық жеткізілім
поставки на условиях лизинга - лизинг шарттары 
негізінде жеткізу

поставки обязательные - міндетті жеткізілім
поставки плановые - жоспарлы жеткізілім
поставки по демпинговым ценам - демпингілік баға 
бойынша жеткізілім

поставки сверхплановые - жоспардан тыс жеткізілім
поставки через посредника - делдал арқылы жеткізу
поставщик - жеткізуші 
поставщик генеральный - бас жеткізуші
поставщик главный - басты жеткізуші
поставщик заказов - тапсырыстарды жеткізуші
поставщик иностранный - шетелдік жеткізуші
поставщик конкурентоспособный - бəсекеге қабілетті 
жеткізуші

поставщик финансовых услуг - көрсетілетін қаржы 
қызметтерін жеткізуші

постанавливаю - қаулы етемін 
постановить - қаулы қабылдау
постановить большинством голосов - көпшілік 
дауыспен қаулы ету

постановка в воинский учет - əскери есепке қою
постановка вопроса - мəселенің қойылуы
постановка задачи - міндеттің қойылуы, міндет 
қойылымы

постановка задачи ценообразования - баға белгілеу 
міндетінің қойылуы

постановка целей - мақсаттардың қойылуы, мақсаттар 
қойылымы 

постановление - қаулы 
постановление действующее - қолданыстағы қаулы

постановление комиссии - комиссияның қаулысы
постановление о конфискации - тəркілеу туралы қаулы
постановление обязательное - міндетті қаулы
постановление правительства - үкімет қаулысы
постановление ревизионной комиссии - тексеру 
комиссиясының қаулысы

постановление суда - сот қаулысы
постановление Счетного комитета по контролю 
за исполнением республиканского бюджета - 
Республикалық бюджеттің атқарылуын тексеру 
жөніндегі есеп комитетінің қаулысы 

постановлять - қаулы ету
постаудит - кейінгі аудит 
постбюро - постбюро, пошта бюросы
постген - постген
постепенно нарастающий платеж - бірте-бірте өсетін 
төлем

постепенное погашение долга - борышты біртіндеп 
өтеу

постеры - постер
постнумерандо - постнумерандо, кейінгі нумерандо 
посторонний - бөгде 
Постоянная арабская комиссия по почте (СAPP) 

(ПАКП) - Пошта жөніндегі тұрақты араб комиссиясы 
(САРР)

постоянная клиентура - тұрақты клиенттер
постоянная комиссия - тұрақты комиссия
постоянная кредитная линия - тұрақты кредит желісі
постоянная облигация корпорации - корпорацияның 
тұрақты облигациясы 

постоянная ставка доходности - тұрақты табыстылық 
мөлшерлемесі

постоянная цена - тұрақты баға
постоянно - үнемі, ылғи 
постоянно возобновляемая краткосрочная ссуда - 
ұдайы жаңартылып тұратын қысқа мерзімді несие 

постоянно действующие правила - тұрақты 
қолданыстағы ережелер

постоянно действующие факторы - тұрақты əрекет 
ететін факторлар

постоянное владение - тұрақты иелену 
постоянное местопребывание - тұрақты тұрғылықты 
мекен

постоянное наблюдение - тұрақты байқау
постоянное наблюдение в маркетинге - маркетингідегі 
тұрақты байқау

постоянное поручение - тұрақты тапсырма
постоянное поручение клиента банку - клиенттің 
банкіге тұрақты тапсырмасы

постоянное представительство - тұрақты өкілдік
постоянное распоряжение банку - банкке берілетін 
тұрақты өкім 

постоянное учреждение - тұрақты мекеме
постоянное учреждение нерезидента - бейрезиденттің 
тұрақты мекемесі

постоянное финансирование - тұрақты қаржыландыру
постоянные затраты - тұрақты шығын
постоянные издержки - тұрақты шығын 
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постоянные накладные расходы - тұрақты үстеме 
шығыс

постоянные нетто-расчеты - тұрақты таза-есептесулер
постоянные охраны - тұрақты күзеттер
постоянные охраны ВПС - ДПО-ның тұрақты күзеттері
постоянные посетители биржи - биржаның тұрақты 
келермендері

постоянные работники - тұрақты қызметкерлер
постоянные разницы - тұрақты айырмалар
постоянные расходы - тұрақты шығыс
постоянные страховые взносы - тұрақты сақтандыру 
жарналары

постоянные счета - тұрақты шоттар
постоянный - тұрақты (баға туралы)
постоянный актив - тұрақты актив
постоянный доход - тұрақты табыс
постоянный капитал - тұрақты капитал
постоянный коэффициент - тұрақты коэффициент
постоянный оборотный капитал - тұрақты айналым 
капиталы 

постоянный платеж - тұрақты төлем
постоянный поверенный в делах - іс бойынша тұрақты 
сенімгер 

постоянный полис - тұрақты полис
постоянный представитель - тұрақты өкіл
постоянный риск - тұрақты тəуекел (қатер)
постоянный срок хранения - тұрақты сақтау мерзімі 
постоянный фактор - тұрақты фактор (мəнбір)
постпакет - постпакет, пошта пакеті
постпакет - постпакет 
постпакет к разделке - бөлінуге тиіс пошта пакеті
постпакет к сортировке - сұрыпталуға тиіс пошта 
пакеті

пострадавший - зардап шегуші
построение модели - үлгінің құрылысы
построение пирамиды - пирамида тұрғызу 
построчная оплата - əр жолға төлеу
постскриптум - постскриптум, қосымша жазу
посттекс - посттекс, пошта мəтіні
постулат - постулат, алғашқы пайым
поступление - түсім
поступление банковских депозитов - банк 
депозиттерінің түсуі

поступление в продажу - сатуға түсу
поступление в торговую сеть - сауда желісіне түсу
поступление валюты - валютаның түсуі
поступление денег - ақшаның түсуі
поступление денег на счет - ақшаның шотқа түсуі
поступление денежных средств в кассу - ақшалай 
қаражаттың кассаға түсуі

поступление денежных средств на счета в банках - 
ақшалай қаражаттың банктердегі шоттарға түсуі

поступление за использование природных ресурсов 
- табиғат ресурстарын пайдаланғаны үшін алынған 
түсім

поступление иностранной валюты - шетел 
валютасының түсуі

поступление капитала - капиталдың түсуі

поступление монет - мəнеттің түсуі
поступление налоговое - салық түсімі 
поступление неналоговое - салыққа жатпайтын түсім 
поступление основных средств - негізгі құрал-
жабдықтың түсімі

поступление основных фондов - негізгі қорлардың 
түсімі

поступление от внешнеэкономической деятельности - 
сыртқы экономикалық қызметтен түскен түсім

поступление от железнодорожных перевозок - 
теміржол тасымалынан түскен түсім

поступление от осуществления таможенного 
контроля и таможенных процедур - кеден    
бақылауы мен кеден рəсімдерін жүзеге асырудан 
түскен түсім

поступление от приватизации государственных 
предприятий - мемлекеттік ұйымдарды 
жекешелендіруден түскен түсім

поступление от продажи права землепользования - 
жерді пайдалану құқығын сатудан түскен түсім 

поступление от продажи права собственности - 
меншік құқығын сатудан түскен түсім 

поступление от реализации государственного 
имущества - мемлекеттік мүлікті өткізуден түскен 
түсім 

поступление от эмиссии ценных бумаг - бағалы 
қағаздар шығарылымынан түскен түсім 

поступление платежей - төлемдердің түсімі
поступления бюджета - бюджет түсімдері
поступления бюджетные - бюджеттік түсімдер
поступления в бюджет - бюджетке түскен түсімдер
поступления в казну - қазынаға түскен түсімдер
поступления валовые - жалпы түсімдер
поступления валютные - валюталық түсімдер
поступления денежные - ақшалай түсімдер
поступления доходов - кіріс түсімі
поступления за месяц - бір айдағы түсімдер
поступления заказов - тапсырыстардың түсімдері
поступления заявок - өтінімдердің түсімдері
поступления иностранной валюты - шетел 
валютасының түсуі

поступления кассовые - кассалық түсімдер
поступления ликвидационные - жою түсімдері, тарату 
түсімдері

поступления лицензионные - лицензиялық түсімдер
поступления материалов - материалдардың түсімдері
поступления на счет - шотқа түсу (түсім)
поступления накопленные - қорланған түсімдер
поступления наличные - қолма-қол ақшалай түсімдер
поступления ожидаемые - болжалды түсімдер
поступления от арендной платы - жалгерлік төлемнен 
түскен түсімдер

поступления от дочерних компаний - еншілес 
компаниялардан түскен түсімдер

поступления от займа - қарыздан түскен түсімдер
поступления от кредита - кредиттен түскен түсімдер
поступления от предоставленных займов - берілген 
қарыздан түскен түсімдер
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поступления от приватизации - жекешелендіруден 
түскен түсімдер

поступления от продаж - сатудан түскен түсімдер
поступления от продажи основного капитала - негізгі 
капиталды сатудан түскен түсімдер

поступления от продажи услуг - көрсетілетін 
қызметтерді сатудан түскен түсімдер

поступления от продажи ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды сатудан түскен түсімдер

поступления от реализации - өткізуден түскен түсімдер
поступления от страховых премий - сақтандыру 
сыйлықақысынан түскен түсімдер

поступления от экспорта - экспорттан түскен түсімдер
поступления от эмиссии ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды шығарудан түскен түсімдер

поступления отсроченные - мерзімі ұзартылған 
түсімдер

поступления перевода - аударма түсімдері
поступления прочие - басқа да түсімдер
поступления республиканского и местных бюджетов 

- республикалық жəне жергілікті бюджеттердің 
түсімдері

поступления сверхплановые - жоспардан тыс түсімдер
поступления совокупные - жиынтық түсімдер
поступления текущие - ағымдағы түсімдер
поступления трансфертов - трансферт түсімдері
поступления чистых сбережений - таза жинақ ақшаның 
түсімдері

поступления экспортные - экспорттық түсімдер
поступок - қылық, əрекет 
поступок гуманный - ізгі қылық
постфин - пошта қаржысы
посудный шкаф - асадал 
посыл - жөнелту, салым 
посылать авиапочтой - авиапоштамен жолдау 
посылать бандеролью - бандерольмен жолдау
посылать документы на инкассо - инкассоға құжаттар 
жіберу

посылать запрос - сауал жіберу
посылать извещение - хабарлама жіберу
посылать информацию - ақпарат жіберу
посылать перевод - аударым арқылы жіберу
посылать перевод по почте - аударымды пошта арқылы 
жіберу

посылать письмо - хат салу
посылка - сəлемдеме, сауқат, сəлем-сауқат
посылка S.A.L. - S.A.L. сəлемдемесі
посылка бандеролью - бандерольмен жолдау
посылка военнопленных - əскери тұтқындардың 
сəлемдемелері 

посылка выписок с банковского счета - банк шотынан 
көшірім салып жіберу

посылка денег - ақша салып жіберу
посылка для военнопленных и интернированных - 
əскери тұтқындар мен еркінен айрылғандарға арналған 
сауқат

посылка документов на инкассо - инкассоға құжаттар 
жіберу

посылка запроса - сауал жіберу
посылка извещения - хабарлама жіберу
посылка информации - ақпарат жіберу
посылка не стандартная - стандартсыз сəлемдеме, 
бейстандарт сəлемдеме

посылка, от которой отказался отправитель - 
жөнелтуші бас тартқан сəлемдеме

посылка, от которой отказался получатель - алушысы 
бас тартқан сəлемдеме

посылка перевода - аударым жіберу
посылка перевода по почте - аударымды пошта арқылы 
жіберу

посылка письма - хат салу
посылка подтверждения - растауды жіберу
посылка предложения на торги - сауда-саттыққа 
ұсыныс жіберу

посылка предупреждения - ескертпе жіберу
посылка с наложенным платежом - үстеме төлемді 
сəлемдеме

посылка с объявленной ценностью - құндылығы 
жарияланған сəлемдеме

посылки для военнопленных и интернированных лиц 
- əскери тұтқындар мен еркінен айрылған адамдарға 
арналған сəлемдемелер

посылки россыпью - сусымалы сəлемдемелер, ұсақ 
түйірлі сəлемдемелер

посылочная карта “почтовые посылки и S.A.L.” - 
“пошта сəлемдемелері жəне S.A.L.” сəлемдемелік 
картасы

посылочная торговая фирма - сəлемдемелік сауда 
фирмасы

посылочная торговля - сəлемдемелік сауда, жөнелтпелі 
сауда, сауқат сауда 

посылочный ящик - сауқат жəшігі
посылторг - сауқатсауда (сауқат арқылы сауда жасау 
мекемесі)

посыльный - шабарман (қор биржасында)
посыльный банка - банктің шабарманы
посыльный брокерской фирмы - брокерлік фирманың 
шабарманы

посыльный в банке - банктегі шабарман
посягательство - қол сұғушылық, араласу
потенциал - əлеует, қарым
потенциал внешнеэкономический - сыртқы 
экономикалық əлеует

потенциал инвестиционный - инвестициялық əлеует
потенциал интеллектуальный - зияткерлік əлеует
потенциал коммерческий - коммерциялық əлеует
потенциал материальный - материалдық əлеует
потенциал научно-технический - ғылыми-техникалық 
əлеует

потенциал научный - ғылыми əлеует
потенциал страны - елдің əлеуеті
потенциал финансовый - қаржылық əлеует
потенциал экономический - экономикалық əлеует
потенциал экономического роста - экономикалық өсу 
əлеуеті

потенциальная инфляция - əлеуетті инфляция
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потенциальная конкуренция - əлеуетті бəсеке
потенциальное обязательство - əлеуетті міндеттеме
потенциальное обязательство о рефинансировании - 
қайта қаржыландыру туралы əлеуетті міндеттеме

потенциальность - əлеуеттілік
потенциальные возможности - əлеуетті мүмкіндіктер
потенциальные возможности рынка - нарықтың 
əлеуетті мүмкіндіктері

потенциальные резервы - əлеуетті сақтық қорлар 
потенциальный выпуск - əлеуетті шығарылым
потенциальный инвестор - əлеуетті инвестор
потенциальный клиент - əлеуетті клиент
потенциальный рынок - əлеуетті нарық, əлеуетті базар
потенциальный спрос - əлеуетті сұраныс
потенциальный член консорциума - консорциумның 
əлеуетті мүшесі

потери - шығасы, ысырап 
потери бюджетные - бюджеттік шығасы
потери от выпуска займа - қарызхат шығарудан 
болатын шығасы

потери от изменения курса - бағамды өзгертуден 
болатын шығасы

потери от изменения курса ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамын өзгертуден болатын шығасы

потери от изменения процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлемені өзгертуден болатын шығасы

потери от мошенничества - айла-шарғыдан болатын 
шығасы

потери от порчи ценностей - құндылықтардың 
бүлінуінен болатын ысырап 

потери по займу - қарыз бойынша шығасы
потери по ссудам - несие бойынша шығасы 
потери финансовые - қаржы шығасысы, қаржы 
ысырабы 

потерпевший - жəбірленуші 
потеря - ысырап, шығасы
потеря валюты - валюта шығасысы
потеря денег - ақша шығасысы
потеря доверия - сенімді жоғалту
потеря заказа - тапсырыстан айырылу
потеря капитала - капитал шығасысы
потеря кредита - кредит шығасысы
потеря права выкупа заложенного имущества - 
кепілге салынған мүліктің өтеуін төлеп алу құқығынан 
айрылу

потеря права выкупа ипотеки - ипотеканы өтеуін 
төлеп алу құқығының шығасысы 

потеря права на лицензию - лицензияға құқығынан 
айырылу

потеря процентов - пайыз шығасысы
потеря репутации - беделден айырылу, жақсы атақтан 
айырылу

потеря рынка - нарық шығасысы
потеря трудоспособности - еңбек ету қабілетінен 
айырылу

потерявший законную силу - заңды күшін жоғалтқан
потерявший силу опцион - күшін жоғалтқан опцион
потерянные деньги - жоғалған ақша

потерянный налоговый кредит - жоғалған салық 
несиесі

потерянный сертификат ценной бумаги - бағалы 
қағаздың жоғалған сертификаты

поток - ағын 
поток акций - акциялар ағыны
поток денег (денежный) - ақша ағыны
поток денежной наличности - қолма-қол ақша ағыны
поток денежных средств - ақшалай қаражат ағыны
поток дивидендов - дивидендтер ағыны
поток доходов - кіріс ағыны
поток иностранных капиталов - шетел 
капиталдарының ағыны 

поток информации (информационный) - ақпарат 
ағыны

поток клиентов - клиенттер ағыны
поток колеблющихся доходов - құбылмалы кіріс ағыны
поток кредитный - кредиттік ағын
поток кредитов - кредит ағыны (тасқыны)
поток наличности - қолма-қол ақша ағыны
поток наличных - қолма-қол ақша ағыны
поток платежей - төлем тасқыны
поток посетителей - келермендер ағыны
поток потребителей - тұтынушылар ағыны
поток почты - пошта ағыны
поток продукции - өнім ағыны
поток производственных затрат - өндірістік шығын 
ағыны

поток сделок - мəміле ағыны (тасқыны)
поток товарный (товаров) - тауар ағыны
поток финансовый - қаржы ағыны
поток фондов - қорлар ағыны
“потолок” - “төбесі”, “жоғарғы шегі” 
потолок в налогообложении - салық салудағы жоғарғы 
шек

потолок заработной платы - жалақының жоғарғы шегі
потолок инвестиций - инвестицияның жоғарғы шегі
потолок количественный - мөлшерлік жоғарғы шек
потолок на банковские кредиты - банк кредитіне 
қойылған жоғарғы шек

потолок на кредиты - кредитке қойылған жоғарғы шек
потолок на ставки по депозитам - депозиттер бойынша 
мөлшерлемеге қойылатын жоғарғы шек

потолок нормы прибыли - пайда нормасының жоғарғы 
шегі

потолок оплаты труда - еңбекақының жоғарғы шегі
“потолок / пол” соглашение - “жоғарғы шек / төменгі 
шек” келісімі

потолок процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің жоғарғы шегі 

потолок розничных цен - бөлшек сауда бағасының 
жоғарғы шегі

“потолок” роста кредита - несиенің өсу “төбесі”, 
несиенің өсу “шегі”

потолок ссуды - несиенің жоғарғы шегі
потолок цен - баға өсуінің жоғарғы шегі
поточный метод - тасқынды əдіс 
поточный метод производства - тасқынды өндіріс əдісі
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потребитель - тұтынушы 
потребитель бытовой - тұрмыстық тұтынушы
потребитель главный - басты тұтынушы
потребитель информации - ақпаратты тұтынушы
потребитель коммерческий - коммерциялық  
тұтынушы

потребитель конечный - түпкілікті тұтынушы, ақырғы 
тұтынушы

потребитель непосредственный - тікелей тұтынушы
потребитель потенциальный - ықтимал тұтынушы / 
əлеуетті тұтынушы

потребитель почтовых услуг - пошта қызметін 
тұтынушы

потребительная стоимость - тұтыну құны
потребительская дебентура - тұтынушылар 
дебентурасы, тұтынушылық дебентура 

потребительская денежная ссуда с разовым 
погашением - біржолғы өтелетін тұтынушылық 
ақшалай несие

потребительская кооперация - тұтыну кооперациясы
потребительская корзина - тұтынушылар себеті 
потребительская ссуда - тұтынушылық несие
потребительская стоимость золота - алтынның 
тұтынушылық құны

потребительская финансовая компания - тұтынушы 
қаржы компаниясы

потребительские вкусы - тұтынушылар талғамы, 
тұтынушылық талғам

потребительские облигации - тұтынушылық 
облигациялар

потребительские ожидания - тұтынушылар болжамы
потребительские предпочтения - тұтынушылық 
артықшылық 

потребительские расходы - тұтыну шығысы
потребительские расходы населения - халықтың 
тұтыну шығыны

потребительские свойства продукции - өнімнің 
тұтынылу қасиеті

потребительские свойства товара - тауардың тұтынылу 
қасиеті

потребительские товары - тұтыну тауарлары
потребительские услуги - көрсетілетін тұтынушылық 
қызметтер

потребительский бюджет - тұтынушылық бюджет, 
тұтынушылар бюджеті 

потребительский заем - тұтынушылық қарыз
потребительский кредит - тұтыну кредиті, 
тұтынушылық кредит 

потребительский кредит с погашением в рассрочку - 
мəулеттік өтелетін тұтынушылық кредит

потребительский минимальный бюджет семьи - 
отбасының ең аз тұтыну бюджеті

потребительский рациональный бюджет - оңтайлы 
тұтыну бюджеті

потребительский рынок - тұтынушылар нарығы
потребительский товар - тұтынушылар тауары 
потребительский товар длительного пользования - 
ұзақ пайдаланылатын тұтынушы тауары

потребительское кредитование - тұтынушылық 
несиелендіру

потребительское общество - тұтынушылар қоғамы
потребительское поведение - тұтынушы қылығы
потребительское право - тұтынушы құқығы
потребительское равновесие - тұтынушылардың тепе-
теңдігі

потребительство - тұтынушылық
потребление - тұтыну 
потребление государственное - мемлекеттік тұтыну
потребление золота - алтынды тұтыну
потребление инвестиционных товаров - 
инвестициялық тауарларды тұтыну 

потребление на душу населения - халықтың жан 
басына шаққандағы тұтыну

потребление ограниченное - шектеулі тұтыну
потребление основного капитала - негізгі капиталды 
тұтыну

потребляемая доля прироста дохода - табыс өсімінің 
тұтынылатын үлесі

потребности / потребность - қажеттілік, қажетсіну 
потребности в импорте - импортты қажетсіну
потребности в информации - ақпаратты қажетсіну
потребности в кредите - кредитті қажетсіну
потребности в кредитовании - несиелендіруді 
қажетсіну

потребности духовные - рухани қажеттілік
потребности жизненные - өмірлік қажеттілік
потребности инвестиционные - инвестициялық 
қажеттілік

потребности интеллектуальные - зиялылық қажеттілік
потребности насыщаемые - тойымды қажеттілік
потребности ненасыщаемые - тойымсыз қажеттілік
потребности неудовлетворенные - 
қанағаттандырылмаған қажеттілік

потребности общественные - қоғамдық қажеттілік
потребности плановые - жоспарлық қажеттілік
потребности потенциальные - ықтимал қажеттілік
потребности потребительские - тұтынушылық 
қажеттілік

потребности производственные - өндірістік қажеттілік
потребности социальные - əлеуметтік қажеттілік
потребности экономические - экономикалық қажеттілік
потребности экспортные - экспорттық қажеттілік 
потребность - қажеттілік, мұқтаждық
потребность в деньгах - ақшаны қажетсіну
потребность в деньгах для совершения сделок - 
мəміле жасасу үшін ақшаны қажетсіну

потребность в заемном капитале - қарыз капиталын 
қажетсіну

потребность в заимствованиях - өзара қарызды 
қажетсіну

потребность в капитале - капиталды қажетсіну
потребность в кредитах для обслуживания долга - 
борышқа қызмет көрсету үшін кредитті қажетсіну

потребность в кредите - кредитті қажетсіну, кредитке 
қажеттілік

потребность в кредитовании - несиелендіруді қажетсіну
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потребность в крупном займе - ірі қарызды қажетсіну
потребность в средствах - қаражатты қажетсіну
потребность в субсидии - жəрдемқаржыны қажетсіну
потребность в услугах - көрсетілетін қызметтерді 
қажетсіну

потребность в финансировании - қаржыландыруды 
қажетсіну

потребность годовая - жылдық қажеттілік
потребность ежегодная - жыл сайынғы қажеттілік
потребность ежемесячная - ай сайынғы қажеттілік
потребность информационная - ақпараттық   
қажеттілік 

потребность месячная - айлық қажеттілік
потребность непокрытая - өтелмеген қажеттілік
потребность рынка - нарықтың қажеттілігі
потребность частного сектора в кредитах - жекеше 
сектордың кредитті қажетсінуі

потребовать отчет - есептемені талап ету
потрясение - сілкініс, есеңгіреу 
потрясения денежной системы - ақша жүйесінің 
сілкінісі

похищение имущества - мүлікті ұрлау
почасовая заработная плата - сағаттық жалақы, 
сағатына төленетін жалақы 

почасовая оплата труда - сағаттық еңбекақы, сағатына 
төленетін еңбекақы

почерк - қолтаңба, жазу
почерк декстрастрофический - декстрастрофиялық 
жазу 

почерк каллиграфический - құсни жазу 
почерк синистрастрофический - синистрастрофиялық 
жазу

почести - сияпат 
почет - құрмет 
почетная грамота - құрмет мадақтамасы
почетный диплом - құрмет дипломы
почин - бастама 
почта - пошта
почта вечерняя - кешкі пошта
почта входящая - кіріс пошта
почта для военнослужащих - əскери қызметшілерге 
арналған пошта

почта ежедневная - күнделікті пошта
почта заказная - тапсырысты пошта
почта исходящая - шығыс пошта
почта курьерская - курьерлік пошта, шабармандық 
пошта

почта летучая - жедел пошта, ұшқыр пошта
почта обычная - дағдылы пошта
почта передвижная - жылжымалы пошта
Почта получена без документов. составлен акт” - 

“Пошта құжатсыз алынды. Акт жасалынды”
почта, полученная в большом количестве - көп 
көлемде алынған пошта

почта, помещаемая в опорные пункты - тірек 
бекеттеріне жайғастырылған пошта

почта ускоренная - жеделдетілген пошта
почта утренняя - таңертеңгі пошта

почта электронная - электронды пошта
почта-автомат - автомат-пошта
почтальон - пошташы, хат тасушы
почтальон моторизованной доставки - 
моторландырылған жеткізілім пошташысы

почтальон на доставочном участке - жеткізу 
теліміндегі пошташы 

почтальон, сопровождающий почты - поштаға ілесуші 
пошташы, поштаны жеткізіп салушы пошташы

почтальон-водитель - жүргізуші-пошташы
почтампт - поштампт, пошта үйі
почти деньги - ақша дерлік, ақша сыңайлы 
почтовая администрация - пошта əкімшілігі
почтовая атака - пошта шабуылы
почтовая безопасность - пошта қауіпсіздігі
почтовая декларация - пошта мағлұмдамасы
почтовая деятельность - пошта қызметі
почтовая доставка - пошта жеткізілімі
почтовая карточка - пошта карточкасы
почтовая марка - пошта маркасы
почтовая марка, выпускаемая с благотворительной 
целью - қайырымдылық мақсатпен шығарылатын 
пошта маркасы

почтовая марка с дополнительным сбором - қосымша 
алымды пошта маркасы

почтовая марка “с нарочным” - “шабарманмен” 
жіберілетін пошта маркасы, “арнайы” жіберілетін 
пошта маркасы

почтовая монета - пошта мəнеті
почтовая монополия - пошта монополиясы
почтовая операция - пошта операциясы
почтовая оплата - пошта төлемақысы
почтовая посылка (СР) - пошта сəлемдемесі
почтовая реклама - пошта жарнамасы
почтовая связь - пошта байланысы
почтовая сеть - пошта желісі
почтовая система - пошта жүйесі
почтовая система жиросчетов - пошталық жирошоттар 
жүйесі

почтовая служба - пошта қызметі
почтовая тайна - пошта құпиясы
почтовая тара - пошталық ыдыс
почтовая техническая помощь - поштаның техникалық 
көмегі

почтовая услуга - пошта қызметтерін көрсету
почтово-багажная таможня (ПБТ) - пошта-жолжүк 
кедені 

почтово-багажный поезд - пошта-жүк пойызы
почтовое агентство - пошта агенттігі
почтовое оборудование - пошта жабдығы
почтовое отделение - пошта бөлімшесі
почтовое отправление - пошта жөнелтімі
почтовое отправление, не подлежащее к доставке - 
жеткізіп беруге жатпайтын пошта жөнелтімі

почтовое отправление с доставкой - жеткізіп берілетін 
пошта жөнелтімі

почтовое отправление с контролируемой доставкой - 
жеткізілуі бақыланатын пошта жөнелтімі
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почтовое отправление с наложенным платежом - 
үстеме төлемді пошта жөнелтімі

почтовое отправление с объявленной ценностью - 
құндылығы жарияланған пошта жөнелтімі

почтовое отправление с отметкой “вручить лично” 
- “жеке өзіне тапсырылсын” деген белгісі бар пошта 
жөнелтімі

почтовое отправление с отметкой “с нарочным” - 
“шабарманмен жіберілсін” деген белгісі бар пошта 
жөнелтімі

почтовое отправление с уведомлением о получении - 
алынғандығы хабарланатын пошта жөнелтімі

почтовое учреждение - пошта мекемесі
почтово-кассовая аппаратура - пошта-касса 
аппаратурасы

почтово-сберегательная система - пошта-жинақ жүйесі
почтово-сберегательные банки - пошта-жинақ 
банкілері

почтово-сберегательные кассы - пошта-жинақ 
кассалары

почтово-финансовая служба - поштаның қаржылық 
қызметі

почтовые издания - пошта басылымдары
почтовые отправления - пошта жөнелтімдері
почтовые правила - пошта ережелері
почтовые расходы оплачены - пошта шығысы төленді 
почтовые тарифы - пошта тарифтері
почтовые ценности - пошта құндылықтары
почтовый автомобиль - пошталық автомобиль
почтовый адрес - пошта мекенжайы
почтовый адресат - пошта жолданымын алушы
почтовый банк - пошталық банк
почтовый вагон - пошта вагоны
почтовый денежный перевод - пошта арқылы ақшалай 
аударым 

почтовый денежный перевод по карточной системе - 
карточкалық жүйе бойынша пошталық ақша аударымы

почтовый депозит - пошта депозиті
почтовый индекс - пошта индексі
почтовый клиент - пошта клиенті
почтовый контейнер - пошта контейнері
почтовый купон - пошта купоны
почтовый обмен - пошта айырбасы
почтовый округ - пошта округі
почтовый опрос - пошталық сауалдама
почтовый перевод (п/п) - пошта аударымы 
почтовый перевод денег - пошталық ақша аударымы
почтовый перевод денежных средств - ақша 
қаражатының пошталық аударымы

почтовый поезд - пошта пойызы
почтовый работник - пошта қызметкері
почтовый рог - пошта кернейі
почтовый рынок - пошта нарығы
почтовый сбор за международные отправления - 
халықаралық жөнелтілімдер үшін төленетін пошта 
алымы

“Почтовый союз” (журнал) - “Почтовый союз” 
(журнал)

Почтовый союз Америки, Испании и Португалии 
(ПСАИП) - Америка, Испания, Португалияның пошта 
одағы

Почтовый союз балтийских стран (ПСБ) - Балтық 
елдерінің пошта одағы

Почтовый союз северных стран (ПССС) - Солтүстік 
елдердің пошта одағы

Почтовый союз стран азии и тихого океана (ПСАТО) - 
Азия мен тынық мұхиты елдерінің пошта одағы

Почтовый союз стран южной и западной азии 
(ПСЮЗА) - Оңтүстік жəне батыс азия елдерінің пошта 
одағы

почтовый тариф - пошта тарифі
почтовый фургон - пошта фургоны
почтовый чек - пошта чегі 
почтовый шкаф - пошта шкафы
почтовый шкаф опорного пункта - тірек бекетінің 
пошта шкафы

почтовый штемпель - пошта мөрқалыбы 
почтовый ящик - пошта жəшігі 
почтовый ящик для корреспонденции - хат-хабарға 
арналған пошта жəшігі

пошив мешков - қаптарды тігу
пошлина - баж, баж алымы 
пошлина ад валорем - ад валорем бажы 
пошлина адвалорная - адвалорлық баж
пошлина государственная - мемлекеттік баж 
пошлина единая - бірыңғай баж 
пошлина за услуги нотариальных органов - 
нотариалдық органдардың қызметтері үшін төленетін 
баж

пошлина золотая - алтын бажы
пошлина импортная - импорттық баж 
пошлина компенсационная - өтемақылық баж
пошлина конвенсионная - келісімшарттық баж 
пошлина лицензионная - лицензиялық баж
пошлина льготная - жеңілдікті баж
пошлина на дарение - сыйға тартуға салынатын баж
пошлина на импортные товары - импорттық 
тауарларға салынатын баж

пошлина нотариальная - нотариалдық баж
пошлина патентная - патент бажы, патенттік баж
пошлина покровительственная - қамқоршылықты баж
пошлина таможенная - кеден бажы 
пошлина фиксированная - тіркелген баж
пошлина фискальная - қазыналық баж
пошлина экспортная - экспорттық баж 
пошлинные марки - баж маркалары
пошлинный сбор - баж алымы
поштучный - даналап, жеке-жеке, бір-бірлеп
поштучный учет - даналап есептеу
поэтапное распределение заказов - тапсырыстарды 
кезең-кезеңімен бөлу

поэтапное распределение капиталовложений - күрделі 
қаржы жұмсалымын кезең-кезеңімен үлестіру

пояс - белдеу; белбау, белбеу 
поясная система оплаты - белдеулік ақы төлеу жүйесі, 
аймақтық ақы төлеу жүйесі
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поясная цена - белдеулік баға
пояснение - түсініктеме 
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах - бухгалтерлік теңгерімге 
жəне қаржы нəтижелері туралы есептемеге түсініктеме

пояснительная записка - түсіндірме хат
пояснительная надпись - түсіндірме жазба
поясной тариф - белдеулік тариф, аймақтық тариф
права - құқықтар 
права акционеров - акционерлердің құқықтары 
права аудиторов - аудиторлардың құқықтары
права вкладчика товарищества на вере - сенімге 
негізделген серіктестік салымшысының құқықтары

права вкладчиков - салымшылардың құқықтары
права гражданские - азаматтық құқықтар 
права заимствования - өзара қарыз беру құқықтары
права и обязанности - құқықтар мен міндеттер
права и обязанности граждан - азаматтардың 
құқықтары мен міндеттері

права и обязательства в аудите - аудиттегі құқықтар 
мен міндеттемелер

права кредитора - несиегердің құқықтары
права кредитора по закладной - несиегердің кепілхат 
жөніндегі құқықтары

права кредитора при залоге - несиегердің кепілзат 
кезіндегі құқықтары

права кредитора при продаже предприятия - 
несиегердің кəсіпорынды сату кезіндегі құқықтары

права налогового агента - салық агентінің құқықтары
права налогоплательщика - салық төлеушінің 
құқықтары

права неограниченные - шектеусіз құқықтар
права органов налоговой службы - салық қызметі 
органдарының құқықтары

права основные - негізгі құқықтар
права посредника - делдалдың құқықтары
права потребителей - тұтынушылардың құқықтары
права предпринимателя - кəсіпкердің құқықтары
права принципала - принципал құқықтары
права ссудодателя - несие берушінің құқықтары
права субъектов управления - басқару субъектісінің 
құқықтары

права участника полного товарищества - толымды 
серіктестікке қатысушының құқықтары

права участников хозяйственного товарищества 
(общества) - шаруашылық серіктестігіне (қоғамына) 
қатысушылардың құқықтары

права человека - адам құқықтары, адам қақылары
права юридического лица - заңи тұлғаның құқықтары
правда - шындық
правдивая информация - шыншыл ақпарат, ақиқат 
ақпарат 

правила - ережелер 
правила административные - əкімшілік ережелер
правила акцизные - акциздік ережелер
правила арбитража - арбитраж ережелері; төрелік сот 
ережелері

правила аттестации - аттестаттау ережелері

правила аудита - аудит ережелері
правила аудиторской деятельности - аудиторлық 
қызмет ережелері

правила аукционные - аукцион ережелері
правила банковские - банк ережелері
правила безопасности - қауіпсіздік ережелері
правила биржевой котировки - биржада баға белгілеу 
ережелері

правила биржевые - биржа ережелері
правила бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
ережелері 

правила бухгалтерской отчетности - бухгалтерлік есеп 
беру ережелері

правила ведения кассовых операций - кассалық 
операцияларды жүргізу ережелері

правила внутреннего трудового распорядка - ішкі 
еңбек тəртібі ережелері

правила выдачи патентов - патент беру ережелері
правила диверсификации рисков - тəуекелдерді 
əртараптандыру ережелері

правила инвентарные - түгендемелік ережелер
правила инкассации - инкассолау ережелері
правила конкуренции - бəсеке ережелері 
правила кредитования - несиелендіру ережелері
правила международные - халықаралық ережелер
правила мобилизационной подготовки и 
мобилизации в Республике Казахстан - Қазақстан 
Республикасында жұмылдыруға дайындау жəне 
жұмылдыру тəртібі

правила налогового учета - салық есебінің ережелері
правила объявления банкротства - банкроттықты 
жариялау ережелері

правила основные - негізгі ережелер
правила оформления кредита - кредитті ресімдеу 
ережелері

правила охраны труда - еңбекті қорғау ережелері
правила подачи заказов - тапсырыс беру ережелері
правила пользования - пайдалану ережелері
правила предоставления ссуд - несие беру ережелері
правила приемки - қабылдау ережелері
правила применения - қолдану ережелері
правила применения книжки международной 
дорожной перевозки (МДП) - халықаралық жол 
тасымалы (ХЖТ) кітапшасын қолдану ережелері

правила противопожарные - өрттен сақтану    
ережелері

правила санитарные - санитариялық ережелер
правила составления и исполнения государственного 
бюджета - мемлекеттік бюджеттің əзірленуі мен 
атқарылуы ережелері

правила стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности - бухгалтерлік есеп пен есептеме 
стандарттарының ережелері

правила страхования - сақтандыру ережелері
правила структуризации баланса - теңгерімді 
құрылымдау ережелері

правила таможенно-валютные - кедендік-валюталық 
ережелер
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правила таможенного контроля - кедендік бақылау 
ережелері

правила таможенные - кеден ережелері
правила тарифные - тарифтік ережелер
правила техники безопасности - қауіпсіздік техникасы 
ережелері

правила технические - техникалық ережелер
правила технической эксплуатации - техникалық 
пайдалану ережелері 

правила установления цен - баға белгілеу ережелері
правила, установленные законом - заңмен белгіленген 
ережелер 

правила финансирования - қаржыландыру ережелері 
правила фондовой биржи - қор биржасының ережелері 
правила хранения - сақтау ережелері 
правила эксплуатации - пайдалану ережелері
правила экспорта - экспорт ережелері
правила экспортного контроля - экспорттық бақылау 
ережелері

правило - ереже, тəртіп
правило денежное - ақша ережесі
правило “знай своего клиента” - “өз клиентіңді біл” 
ережесі

правило максимизации полезности - пайдалылықты 
барынша көбейту ережесі

правило максимизации прибыли - пайданы барынша 
көбейту ережесі 

правило монетарное - монетарлық ереже, мəнетшілдік 
ереже

правило “один голос - одна акция” - “бір дауыс - бір 
акция” ережесі

правило получения займа - қарыз алу ережесі
правило постоянного роста денежной массы - ақша 
жиынының ұдайы өсу ережесі

правило пропорциональности - үйлесімділік ережесі
правило против накопления - қорлануға қарсы ереже
правильность - дұрыстық 
правильность документов - құжаттардың дұрыстығы
правильность записей - жазбалардың дұрыстығы
правильность начисления налогов - салық төлемдерін 
есептеудің дұрыстығы 

правильность платежа - төлемдердің дұрыстығы
правильность чека - чектің дұрыстығы
правильный подход к делу - істің ыңғайын білу, бабын 
табу, істі ыңғайымен істеу

правительственная облигация с государственной 
гарантией - мемлекеттік кепілдіктегі үкімет 
облигациясы

правительственная программа - үкімет бағдарламасы
правительственная субсидия - үкіметтің 
демеуқаржысы

правительственная ценная бумага - үкіметтің бағалы 
қағазы

правительственное почтовое отправление - үкіметтік 
пошта жөнелтімі

правительственное финансирование - үкіметтің 
қаржыландыруы

“правительственное” - “үкіметтік”

правительственные бумаги - үкімет қағаздары 
правительственные денежные средства - үкіметтің 
ақшалай қаражаты

правительственные депозиты - үкімет депозиттері
правительственные капиталовложения - үкіметтің 
күрделі жұмсалымы

правительственные облигации - үкімет облигациялары
правительственные обязательства - үкімет 
міндеттемелері

правительственные обязательства, не обращающиеся 
на рынке ценных бумаг - бағалы қағаздар нарығында 
айналысқа түспейтін үкімет міндеттемелері

правительственные пакеты - үкіметтік пакеттер
правительственные перестраховочные пулы - 
үкіметтің қайта сақтандыру пулдары

правительственные почты - үкіметтік пошталар
правительственные сбережения - үкіметтің жинақ 
ақшасы

правительственные счета - үкімет шоттары
правительственные финансовые ресурсы - үкіметтің 
қаржы ресурстары

правительственные ценные бумаги - үкіметтің бағалы 
қағаздары

правительственный депозитарий - үкімет депозитарийі
правительственный долг - үкімет борышы 
правительственный кредит - үкімет кредиті
правительственный финансовый фонд - үкіметтің 
қаржы қоры

правительственный фонд - үкімет қоры
правительственный чек - үкімет чегі
правительство - үкімет 
правительство марионеточное - қолжаулық үкімет 
правка редакторская - сарашылық түзету
правление - басқарма 
правление акционерного общества - акционерлік 
қоғам басқармасы

правление банка - банк басқармасы 
правление или совет директоров - басқарма немесе 
директорлар кеңесі

правление конторы банка - банк кеңсесінің басқармасы
правление фондовой биржи - қор биржасының 
басқармасы

право - құқық 
право авторское - авторлық құқық
право акционера - акционер құқығы
право акционерное - акционерлік құқық
право аннулирования - күшін жою құқығы
право аннулирования контракта - келісімшарттың 
күшін жою құқығы

право ареста акции - акцияға тыйым салу құқығы
право ареста всего имущества в случае неуплаты 
долга - борышты төлемеген жағдайда бүкіл мүлікке 
тыйым салу құқығы

право ареста имущества за долги - борыш үшін 
мүлікке тыйым салу құқығы

право ареста кредитором имущества должника до 
выплаты долга - несиегердің борыш төленгенге дейін 
борышкер мүлкіне тыйым салуы құқығы
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право архивное - мұрағаттық құқық
право банкнотной эмиссии - банкноттық эмиссия 
құқығы

право банковское - банк құқығы 
право безусловного приоритета - сөзсіз басымдық 
құқығы

право бесспорное - даусыз құқық
право более раннего платежа - неғұрлым ерте төлем 
құқығы

право брокера на полис - делдалдың полиске құқығы
право бюджетное - бюджеттік құқық 
право вексельное - вексельдік құқық 
право вето - тыйым салу құқығы 
право вещное - затқа құқық 
право взаимозачета - өзара есеп айырысу құқығы
право взыскивать долги - борышты өндіріп алу  
құқығы

право владения - иелену құқығы 
право владения акциями - акцияларды иелену құқығы
право владения недвижимостью - жылжымайтын 
мүлікті иелену құқығы

право возврата - қайтару құқығы
право возвращения заложенной собственности 
при уплате долга - борышты төлеу кезінде кепілге 
салынған меншікті қайтару құқығы

право востребования облигации до срока погашения - 
облигацияны өтеу мерзімінен бұрын талап ету құқығы

право временного пользования - уақытша пайдалану 
құқығы

право вступления - кіру құқығы 
право выбора - таңдау құқығы 
право выбора подписки - жазылысты таңдау құқығы
право выживания - тірі қалу құқығы, өмір сүру құқығы, 
тіршілік ету құқығы, күн көру құқығы 

право выкупа - өтеуін төлеп алу құқығы, сатып алу 
құқығы

право выкупа заложенного имущества - кепілге 
салынған мүлікті өтеуін төлеп алу құқығы

право выкупа удержанного кредитором имущества - 
несиегер ұстап қалған мүлікті өтеуін төлеп алу құқығы

право выкупа ценной бумаги - бағалы қағазды өтеуін 
төлеп алу (сатып алу) құқығы

право выписки векселей - вексельдерді жаздырып алу 
құқығы

право выписки векселей в пределах установленной 
суммы - вексельдерді белгіленген сома шегінде 
жаздырып алу құқығы 

право выпуска банкнот - банкноттар шығару құқығы
право выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар шығару 
құқығы

право выхода - шығу құқығы
право выхода на пенсию по возрасту - жасына қарай 
зейнеткерлікке шығу құқығы

право голоса - дауыс құқығы 
право голоса акционера - акционердің дауыс беру 
құқығы

право голоса по акциям - акциялар бойынша дауыс 
құқығы 

право государства на чеканку монеты - мемлекеттің 
мəнет шекуге құқығы

право государственное - мемлекеттік құқық 
право государственной собственности - мемлекеттік 
меншік құқығы

право граждан на государственное пенсионное 
обеспечение - азаматтардың мемлекеттік 
зейнетақымен қамсыздандырылу құқығы 

право граждан на дополнительное добровольное 
пенсионное обеспечение - азаматтардың қосымша 
ерікті зейнетақымен қамсыздандырылу құқығы

право граждан на наследование накопления 
в государственных и негосударственных 
накопительных пенсионных фондах - азаматтардың 
мемлекеттік жəне беймемлекеттік жинақтаушы 
зейнетақы қорларындағы қорланымды мұралану 
құқығы

право граждан на пенсионное обеспечение - 
азаматтардың зейнетақымен қамсыздандырылу құқығы 

право гражданское - азаматтық құқық 
право давности - мерзімнің ескіруі құқығы, қуыну 
құқығы, көнелік құқығы 

право деловое - іскерлік құқық 
право держателя акций на несколько голосов - 
акцияларды ұстаушының бірнеше дауысқа құқығы

право досрочного выкупа ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы

право законное - заңды құқық
право закупки - толайым сатып алу құқығы
право залоговое - кепілзатқа құқық 
право избирательное - сайлау құқығы
право изъятия из обращения - айналыстан алу құқығы
право изымать акции - акцияларды өндіріп алу құқығы
право имущественное - мүлікке құқық, мүліктік құқық 
право иска - талап ету құқығы, қуыным құқығы
право исключительное - айрықша құқық
право использования - пайдалану құқығы 
право коллизионное - қайшылықты құқық
право коммерческое - коммерциялық құқық
право конверсии - айырбастау құқығы
право конвертирования - айырбастау құқығы 
право конституционное - конституциялық құқық 
право континентальное - континенталдық құқық 
право контроля - бақылау құқығы
право конфискации - тəркілеу құқығы
право кредитора на ликвидные активы - несиегердің 
өтімді активтер құқығы

право кредитора на собственность заемщика - 
несиегердің қарызгердің меншігіне құқығы

право купить акции по льготной цене - акцияларды 
жеңілдікті бағамен сатып алу құқығы

право купить ценные бумаги - бағалы қағаздарды 
сатып алу құқығы

право купли - сатып алу құқығы
право лицензионное - лицензиялық құқық
право личности - жеке адамның құқығы
право материальное - материалдық құқық
право международное - халықаралық құқық
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право монопольное - монополиялық құқық
право на акции - акцияларға құқық
право на арест личного имущества должника - 
борышкердің жеке мүлкіне тыйым салуға құқық

право на бесплатное медицинское обслуживание - 
ақысыз медициналық қызметке құқық

право на бесплатное получение - тегін алуға құқық
право на возврат - қайтаруға құқық
право на возмещение убытков - залалдың орнын 
толтыруға құқық

право на вознаграждение - сыйақы алуға құқық
право на движимое имущество - жылжымалы мүлікке 
құқық

право на дивиденд - дивидендке құқық 
право на долю прибыли - пайдадан үлес алуға құқық
право на дополнительную квоту - қосымша үлестемеге 
құқық

право на дополнительный доход при займе под залог 
имущества - мүлікті кепілге салып қарыз алу кезінде 
қосымша табыс табуға құқық

право на доход - табысқа құқық
право на изъятие - алу құқығы
право на имущество - мүлікке құқық
право на инспекцию - инспекциялауға құқық
право на интеллектуальную собственность - 
зияткерлік меншікке құқық

право на иск - қуыным құқығы
право на коммерческую деятельность - коммерциялық 
қызметке құқық

право на компенсацию - өтемақы алуға құқық 
право на кредит - кредитке құқық 
право на лицензию - лицензияға құқық
право на льготы - жеңілдікке құқық
право на материальное обеспечение - материалдық 
қамсыздандыруға құқық

право на наследование - мұралануға құқық, 
мұрагерлікке құқық

право на недвижимость при продаже земельного 
участка - жер телімін сату кезінде жылжымайтын 
мүлікке құқық

право на неприкосновенность частной жизни - жеке 
адамның өміріне қол сұғылмаушылық құқығы

право на ноу-хау - ноу-хауға құқық
право на образование - білім алуға құқық
право на обратный переход имущества - мүліктің кері 
өтуі құқығы

право на охрану здоровья - денсаулық сақтауға құқық
право на патент - патентке құқық 
право на пенсию - зейнетақыға құқық
право на получение дивиденда - дивиденд алуға   
құқық

право на получение пособия - жəрдемақы алуға құқық
право на пособие - жəрдемақыға құқық
право на продажу - сатуға құқық
право на регресс - кері талап қою құқығы
право на регресс к виновному лицу - кінəлі тұлғаға 
кері талап қою құқығы

право на скидку - шегерімге құқық

право на совместное пользование - бірлесіп 
пайдалануға құқық

право на социальное обеспечение - əлеуметтік 
қамсыздандыруға құқық

право на социальную пенсию - əлеуметтік зейнетақыға 
құқық

право на средства индивидуализации юридических 
лиц - заңды тұлғалардың дараландыру құралдарына 
құқығы

право на трудовую пенсию - еңбек зейнетақысына 
құқық

право на узуфрукт - узуфрук құқығы, өмірлік пайдалану 
құқығы 

право на эксплуатацию - пайдалануға құқық
право назначения - тағайындау құқығы
право налоговое - салық құқығы 
право налоговой инспекции на получение информа-
ции - салық инспекциясының ақпарат алу құқығы

право наследования - мұралану құқығы
право наследства - мұрагерлік құқық
право наследственное - мұралану құқығы, мұрагерлік 
құқық 

право обмена - айырбас құқығы, айырбастау құқығы
право оборота (регресса) - айналым (кері талап қою) 
құқығы 

право обратного требования - кері талап ету құқығы 
право обратного требования к индоссанту - 
индоссантқа кері талап ету құқығы 

право общее - ортақ құқық
право обычное - ғұрыптық құқық 
право обязательственное - міндеттемелік құқық 
право оперативного управления - оперативтік басқару 
құқығы, оралымды басқару құқығы 

право опциона - опцион құқығы
право освобождения от налогов - салықтардан босау 
құқығы

право отказа попечителя при банкротстве от 
имущества - қамқоршының банкроттық кезінде 
мүліктен бас тарту құқығы

право отчуждения - иеліктен шығару құқығы
право первой подписи - бірінші қол қою құқығы
право первородства на наследование недвижимости 

- жылжымайтын мүлікті мұралануға бірінші туыстық 
құқығы

право платежа - төлем құқығы
право по контракту - келісімшарт бойынша құқық 
право погашения - өтеу құқығы
право подавать запрос - сұрау салу құқығы
право подписи - қол қою құқығы 
право подписи денежно-расчетных документов - 
ақша-есеп айырысу құжаттарына қол қою құқығы

право подписи по счету - шотқа қол қою құқығы, шот 
бойынша қол қою құқығы

право подписки - жазылыс құқығы 
право подписки на акции - акцияларға жазылу құқығы
право подписное - жазылыстық құқық
право пожизненного владения имуществом - мүлікті 
өмірлік иелену құқығы
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право позитивное - оң құқық, қолданыстағы құқық 
право покупателя - сатып алушының құқығы
право покупки - сатып алу құқығы
право получения ссуды - несие алу құқығы
право пользования - пайдалану құқығы 
право пользования залогом - кепілзатты пайдалану 
құқығы

право пользования земельной собственностью на 
условиях аренды - жалгерлік шартымен жер меншігін 
пайдалану құқығы

право пользования имуществом - мүлікті пайдалану 
құқығы

право потребительское - тұтынушылық құқық 
право предъявления иска - талап қою құқығы, қуыну 
құқығы

право преждепользования - мерзімінен ерте пайдалану 
құқығы

право преимущественное - басымдық құқық
право преимущественной покупки - басымдықпен 
сатып алу құқығы

право претензии - кінəрат-талап құқығы
право приобретать акции - акцияларды сатып алу 
құқығы

право приоритета - басымдылық құқығы
право приоритета кредиторов - несиегерлердің 
басымдылық құқығы

право присвоения - иемдену құқығы
право продавца - сатушы құқығы
право продавца на удержание имущества - сатушының 
мүлікті ұстап қалу құқығы

право продажи - сату құқығы
право протеста - наразылық білдіру құқығы
право распоряжаться - иелік ету құқығы 
право распоряжения акциями - акцияларға өкім 
жүргізу құқығы

право расторжения - бұзу құқығы
право регресса - кері талап құқығы
право регулирования банковской деятельности - банк 
қызметін реттеу құқығы

право сбыта - өткізім құқығы
право сервитута - сервитут құқығы
право смещать руководителей - басшыларды ауыстыру 
құқығы 

право собственности - меншік құқығы 
право собственности на землю - жерге меншік құқығы, 
жерді меншіктену құқығы

право совершения дополнительной сделки - қосымша 
мəміле жасасу құқығы

право совместного пользования - бірлесіп пайдалану 
құқығы

право таможенное - кеден құқығы, кедендік құқық
право торговое - сауда құқығы
право требования - талап ету құқығы
право трудовое - еңбек құқығы
право уголовное - қылмыстық құқық 
право удержания - ұстап қалу құқығы
право удержания в силу решения суда - сот шешіміне 
орай ұстап қалу құқығы

право удержания всего имущества должника - 
борышкердің бүкіл мүлкін ұстап қалу құқығы

право удержания имущества за долги - борыш үшін 
мүлікті ұстап қалу құқығы

право удержания имущества за ипотечную 
задолженность - ипотекалық берешек үшін мүлікті 
ұстап қалу құқығы

право удержания имущества по налоговым причинам 
- салық себептері бойынша мүлікті ұстап қалу құқығы

право удержания личного имущества должника - 
борышкердің жеке мүлкін ұстап қалу құқығы

право удержания по принуждению - мəжбүрлеу 
бойынша ұстап қалу құқығы

право удержания товара за долги - борыш үшін 
тауарды ұстап қалу құқығы

право участия - қатысу құқығы
право финансовое - қаржы құқығы
право хозяйственного ведения - шаруашылықты 
жүргізу құқығы

право хозяйственное - шаруашылық құқығы
право частное - жекеше құқығы
право частной собственности - жеке меншік құқығы
право частной собственности на землю - жерге жеке 
меншік құқығы

право эксклюзивное - айрықша құқық, арнайы құқық
право эмиссионное - эмиссиялық құқық
правовая гарантия - құқықтық кепілдік
правовая защита - құқықтық қорғау
правовая защита архивных документов - мұрағат 
құжаттарын құқықтық қорғау

правовая инфраструктура - құқықтық инфрақұрылым
правовая инфраструктура банковского надзора - банк 
қадағалауының құқықтық инфрақұрылымы

правовая очистка нового выпуска ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың жаңа шығарылымын құқықтық 
тазалау

правовая регулирование - құқықтық реттеу
правовая система - құқықтық жүйе
правовая статистика - құқықтық статистика
правоведение - құқықтану
правовое обеспечение - құқықтық жағынан қамтамасыз 
ету 

правовое регулирование рынка ценных бумаг - 
бағалы қағаздар нарығын құқықтық реттеу 

правовое урегулирование - құқықтық реттеу
правовой акт - құқықтық акт
правовой институт - құқықтық институт 
правовые нормы - құқықтық нормалар
правовые ограничения на кредитование - 
несиелендіруге қойылған құқықтық шектеу

правомерность - құқықтылық, құқық өлшемділігі, 
құқыққа сəйкестілік 

правомерность претензии - кінəрат-талаптың 
құқықтылығы

правомерный - құқықтылық, құқыққа сай
правомочие - құқықтық өкілет, құқықтылық 
правомочие собственника - меншік иесінің өкілеттігі 
правомочность - құқықтылық
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правомочный - құқыққа өкілетті
правомочный участник торгов - сауда-саттыққа 
өкілетті қатысушы

правонарушение - құқық бұзушылық
правонарушение административное - əкімшілік құқық 
бұзушылық

правонарушение в финансово-кредитной сфере - 
қаржы-несие аясындағы құқық бұзушылық 

правонарушение гражданское - азаматтық құқық 
бұзушылық

правонарушение дициплинарное - тəртіптік құқық 
бұзушылық

правонарушение налоговое - салықтық құқық 
бұзушылық

правонарушение таможенное - кедендік құқық 
бұзушылық

правонарушение экологическое - экологиялық құқық 
бұзушылық

правонарушитель - құқық бұзушы
правообладатель - құқық иесі 
правообладатель по договору коммерческой 
концессии - коммерциялық концессия шарты бойынша 
құқық иесі

правообязанность - құқықтық міндеттілік 
правоотношение - құқықтық қатынас 
правоотношение акцессорное - акцессорлық құқықтық 
қатынас 

правоотношение бюджетное - бюджеттік құқықтық 
қатынас

правоотношение пенсионных фондов и 
вкладчиков / получателей - зейнетақы қорлары 
мен салымшылардың / алушылардың құқықтық 
қатынастары

правоотношения гражданские - азаматтық құқықтық 
қатынастар 

правоотношения договорные - шарттық құқықтық 
қатынастар 

правоотношения сторон - тараптардың құқықтық 
қатынастары 

правоотношения торговые - сауда құқықтық 
қатынастары 

правоотношения трудовые - еңбек құқықтық 
қатынастары

правоохранительные органы - құқық қорғау органдары
правопорядок - құқық тəртібі 
правопредшественник - ілкі құқық иесі
правопреемник - құқықтық мирасқор, құқықты 
иеленуші 

правопреемник долга - борыштың құқықтық 
мирасқоры

правопреемственность - құқықтық мирасқорлық 
правопреемство - құқықтық мирасқорлық 
правопреемство универсальное - əмбебап құқықтық 
мирасқорлық 

правопреемство частное - жекеше құқықтық 
мирасқорлық

правопреемство юридических лиц - заңды 
тұлғалардың құқықтық мирасқорлығы

правоспособность - құқыққа қабілеттілік, құқықтық 
қабілет 

правоспособность гаранта - кепілгердің құқыққа 
қабілеттілігі

правоспособность гражданина - азаматтың құқыққа 
қабілеттілігі

правоспособность договорная - шарттық құқықтық 
қабілеттілік

правоспособность корпораций - корпорациялардың 
құқықтық қабілеттілігі

правоспособность международная - халықаралық 
құқықтық қабілеттілік

правоспособность физических лиц - жеке тұлғалардың 
құқыққа қабілеттілігі

правоспособность юридических лиц - заңды 
тұлғалардың құқыққа қабілеттілігі

правосудие - əділ сот, сот төрелігі 
правоустанавливающий документ - құқық белгілеуші 
құжат

праздник - мереке, мейрам
прайс-лист - прайс-парақ 
практика - практика, тəжірибе, машық, сараман; іс-
тəжірибе 

практика административная - əкімшілік практика
практика антиконкурентная - бəсекеге қарсы практика
практика арбитражная - арбитраждық практика, 
төрелік сот практикасы

практика банковская - банк практикасы
практика деловая - іскерлік практикасы
практика дисконтирования - дисконттау практикасы
практика дискриминационная - кемсітушілік практика
практика заключения контрактов - келісімшарттар 
жасасу тəжірибесі

практика инвестирования - инвестициялау практикасы
практика коммерческая - коммерциялық тəжірибе
практика лицензионная - лицензиялық тəжірибе
практика маркетинга - маркетинг тəжірибесі
практика международная - халықаралық практика
практика общепринятая - жалпы жұрт қабылдаған 
тəжірибе

практика обычная - ғұрыптық тəжірибе
практика ограничительная - шектеушілік практикасы
практика патентная - патенттік практика
практика правовая - құқықтық практика
практика предоставления ссуд - несие беру практикасы
практика рыночная - нарықтық тəжірибе
практика страховая - сақтандыру тəжірибесі
практика судебная - сот практикасы
практика торговая - сауда практикасы
практика уведомительная - хабарламалық практика
практика управленческая - басқарушылық тəжірибе
практика установившаяся - орныққан практика
практика учетная - есептік практика
практика ценообразования - баға түзу тəжірибесі
практика частная - жекеше тəжірибе
практическая оценка квалификации - біліктілікті 
практикалық бағалау

практический маркетинг - практикалық маркетинг
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практический семинар - практикалық семинар 
практическое страхование - практикалық сақтандыру, 
іс-тəжірибелік сақтандыру

преамбула - кіріспе, сөзбасы
преамбула какого-либо акта ВПС - ДПО-ның қайсыбір 
актісінің кіріспесі

пребывание в должности - қызметте болу
пребывать в запасе - босалқы қорда болу
пребывать в резерве - резервте болу, сақтық қорда болу
превалирующий - басым, басымдық, басым түсетін
превентивная мера - алдын алу шарасы
превентивные мероприятия - алдын алу іс-шаралары
превентивный - алдын алушы, сақтандырушы 
превенция - превенция, алдын алу 
превзойти рынок - нарықтан басып озу
превосходство - басымдық, артықшылық 
превосходство техническое - техникалық басымдық
превосходство технологическое - технологиялық 
басымдық

превосходство численное - сандық басымдық
превосходство экономическое - экономикалық 
басымдық

превосхождение - асып түсу
превосхождение числом - саны басым болу
превращаемый в наличные средства - қолма-қол 
ақшаға айналдырылатын

превращение - айналу, айналдыру
превращение активов в деньги - активтерді ақшаға 
айналдыру

превращение в акционерный капитал - акционерлік 
капиталға айналдыру

превращение в деньги - ақшаға айналдыру
превращение в капитал - капиталға айналдыру
превращение в наличные средства - нақты қаражатқа 
айналдыру

превращение денег в акционерный капитал - ақшаны 
акционерлік капиталға айналдыру

превращение денег в капитал - ақшаны капиталға 
айналдыру, ақшаның капиталға айналуы

превращение долговых обязательств в деньги - 
борышкерлік міндеттемелерді ақшаға айналдыру

превращение долговых обязательств в наличные 
деньги - борышқорлық міндеттемелерді қолма-қол 
ақшаға айналдыру

превращение краткосрочной задолженности в 
долгосрочную - қысқа мерзімді берешекті ұзақ 
мерзімді берешекке айналдыру

превращение прибавочной стоимости в капитал - 
қосымша құнның капиталға айналуы

превращение части прибыли в капитал - пайданың 
бір бөлігін капиталға айналдыру

превысивший кредитный лимит - кредит лимитінен 
асып түскен

превышение - шектен шығу, асыру; артығы, арту, асып 
түсу

превышение актива над краткосрочными 
обязательствами - активтің қысқа мерзімді 
міндеттемелерден асып түсуі

превышение власти - билік шегінен шығу
превышение доходов над расходами - кірістің 
шығыстан асып түсуі 

превышение доходов над расходами по 
утвержденному бюджету - бекітілген бюджет 
бойынша кірістің шығыстан асып түсуі

превышение импорта над экспортом - импорттың 
экспорттан асып түсуі 

превышение квоты - үлестемеден артық болу
превышение кредита - кредитті арттыру
превышение кредита в банке - банктегі кредиттен асып 
түсу

превышение кредитного лимита - кредиттік лимиттен 
асып түсу

превышение кредитного лимита по текущему счету - 
ағымдағы шот бойынша кредиттік лимиттен асып түсу

превышение курсовой стоимости ценной бумаги 
над ее номинальной стоимостью - бағалы қағаздың 
бағамдық құнының оның атаулы құнынан асып түсуі

превышение лимита - лимиттен асып түсу 
превышение лимита подписки - жазылыс лимитінің 
асып түсуі

превышение остатка на счете - шоттағы қалдықтың 
асып түсуі

превышение полномочий - өкілеттікті асыру
превышение предложения над спросом - ұсыныстың 
сұраныстан асып түсуі

превышение продаж над покупками - сатудың сатып 
алудан асып түсуі 

превышение расходов над доходами - шығыстың 
кірістен асып түсуі

превышение рыночной стоимости ценной бумаги 
над номинальной стоимостью - бағалы қағаздардың 
нарықтық құнының атаулы құнынан асып түсуі

превышение спроса над предложением - сұраныстың 
ұсыныстан асып түсуі

превышение стоимости - құнның артуы
превышение цены - бағасынан асып түсу, бағаның асып 
түсуі

превышение экспорта над импортом - экспорттың 
импорттан асып түсуі

преграда - кедергі
преграды ведомственные - идаралық кедергілер
предание суду - сотқа беру
предать гласности - жария ету
предать дело огласке - істі жария ету
предварительная выплата налогов - салықтарды 
алдын ала төлеу

предварительная гарантия - алдын ала кепілдік
предварительная дата - алдын ала белгіленген күн 
предварительная комиссия - алдын ала төленетін 
комиссия алымы

предварительная оплата - алдын ала төлемақы 
предварительная оплата пошлин и налогов - баждар 
мен салықтарды алдын ала төлеу

предварительная оплата товарно-материальных цен-
ностей и услуг - тауар-материалдық құндылықтар мен 
көрсетілетін қызметтердің ақысын алдын ала төлеу
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предварительная премия - алдын ала төленетін 
сыйлықақы

предварительная продажа - алдын ала сату
предварительная сортировка - алдын ала сұрыптау
предварительная ставка - алдын ала белгіленетін 
мөлшерлеме

предварительная цена - алдын ала бағасы
предварительно - алдын ала
предварительное авизо - алдын ала авизо
предварительное инкассирование - алдын ала 
инкассолау

предварительное обязательство - алдын ала  
міндеттеме

предварительное покрытие - алдын ала өтем
предварительное рефондирование - алдын ала қайта 
қорландыру 

предварительное решение - алдын ала қабылданған 
шешім

предварительное уведомление - алдын ала хабарлау
предварительное уведомление о снятии средств со 
счета - қаражаттың шоттан алынғаны туралы алдын 
ала хабарлау

предварительное уведомление об изъятии вклада - 
салымды алу туралы алдын ала хабарлама

предварительное финансирование - алдын ала 
қаржыландыру

предварительное штемпелевание - алдын ала 
мөрқалып басу

предварительные долговые расписки - алдын ала 
жазылатын борыш қолхаттары, алдын ала жазылатын 
борышқорлық қолхаттар

предварительные инвестиции - алдын ала 
инвестициялау

предварительные операции - алдын ала жасалатын 
операциялар 

предварительные положения - кіріспе ережелер 
предварительные расходы - алдын ала шығыс
предварительный - алдын ала
предварительный аккредитив - алдын ала төленетін 
аккредитив

предварительный акцепт - алдын ала төленетін акцепт 
предварительный анализ кредита - несиеге алдын ала 
талдау жасау

предварительный аудит - алдын ала аудит
предварительный банковский контроль - банктің 
алдын ала бақылауы

предварительный бюджетный контроль - бюджеттің 
алдын ала бақылауы

предварительный государственный финансовый 
контроль - алдын ала мемлекеттік қаржы бақылауы

предварительный дивиденд - алдын ала дивиденд
предварительный договор - алдын ала жасасылатын 
шарт

предварительный залог - алдын ала кепіл (кепілзат)
предварительный итог - алдын ала жиынтық
предварительный налог - алдын ала төленетін салық 
предварительный отказ от акцепта - акцептен алдын 
ала бас тарту

предварительный отчет о чистоте права 
собственности - меншік құқығының тазалығы туралы 
алдын ала есеп беру (есептеме)

предварительный подсчет - алдын ала есептеу
предварительный проспект - алдын ала жасалған 
аңдатпа 

предварительный проспект выпуска ценных бумаг 
- бағалы қағаздар шығарылымының алдын ала 
аңдатпасы

предварительный протокол приемки - қабылдау 
жөніндегі алдын ала хаттама

предварительный протокол приемки проекта - 
жобаны қабылдау жөніндегі алдын ала хаттама

предварительный список - алдын ала тізім
предварительный счет - алдын ала жазылатын шот
предварительный учет - алдын ала есеп(ке алу)
предварительный финансовый отчет - алдын ала 
жасалған қаржы есептемесі

предвзятость - теріс түсінік
предводители - көшбасшылар
предвыборный - сайлау алдындағы
предел - шек
предел акцепта - ризалық шегі, акцепт шегі 
предел банковского кредита - банк кредитінің шегі
предел банковского финансирования - банктің 
қаржыландыру шегі

предел взаимного кредитования - өзара несиелендіру 
шегі 

предел вмешательства - араласу шегі
предел дефицита - тапшылық шегі
предел доверительный - сенімгерлік шек
предел допустимого колебания цены - бағаның рауалы 
ауытқу шегі

предел допустимый - рауалы шек
предел допустимых отклонений - рауалы ауытқу шегі
предел ежедневного изменения цены - бағаның күн 
сайынғы өзгеру шегі

предел жесткий - қатал шек
предел загрузки - жүктеме шегі
предел задолженности - берешек шегі
предел занятости - жұмыспен қамтылу шегі
предел запланированный - жоспарланған шек
предел затрат - жұмсалған шығын шегі
предел издержек - шығын шегі
предел изменения курса - бағамның өзгеру шегі
предел изменения курсов ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының өзгеру шегі

предел изменения цены - бағаның өзгеру шегі
предел износа - тозу шегі
предел колебаний - ауытқу шегі
предел колебаний валютного курса - валюта 
бағамының ауытқу шегі

предел колебаний курса - бағамның ауытқу шегі
предел колебания цены - бағаның ауытқу шегі
предел кредита - кредит шегі
предел кредитования - несиелендіру шегі
предел ликвидности - өтімділік шегі
предел объема задолженности - берешек көлемінің шегі
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предел обязательства гаранта - кепілгер 
міндеттемесінің шегі

предел осуществления гражданских прав - азаматтық 
құқықты жүзеге асыру шегі

предел пассивного сальдо - пассив сальдо шегі
предел переучета векселей - вексельдерді қайта есептеу 
шегі

предел платежеспособности - төлем қабілеттілігінің 
шегі

предел позиции - жайғасым шегі
предел понижения цен - бағаның төмендеу шегі
предел предлагаемой цены - ұсынылатын бағаның шегі
предел рентабельности - пайдалылық шегі
предел страхования - сақтандыру шегі
предел суммы займа - қарыз сомасының шегі
предел цен - баға шегі
предел читаемости - оқылу шегі 
предельная величина - шекті шама
предельная доля - шекті үлес
предельная доля сбережений в доходе - табыстағы 
жинақ ақшаның шекті үлесі

предельная доходность ресурса - ресурстың шекті 
табыстылығы

предельная единица капиталовложений - күрделі 
жұмсалымның шекті бірлігі

предельная налоговая ставка - шекті салық 
мөлшерлемесі 

предельная норма процента - пайыздың шекті нормасы
предельная полезность - шекті пайдалылық
предельная полезность денег - ақшаның шекті нормасы
предельная прибыль на собственный капитал - 
меншікті капиталға шаққандағы шекті пайда

предельная себестоимость - шекті өзіндік құн
предельная склонность к импортированию - 
импорттауға шекті бейімділік, импорттауға бейімділік 
шегі 

предельная склонность к накоплению - қорлануға 
шекті бейімділік, қорлануға бейімділік шегі 

предельная склонность к потреблению - тұтынуға 
шекті бейімділік, тұтынуға бейімділік шегі 

предельная склонность к расходованию - шығын 
жұмсауға шекті бейімділік 

предельная склонность к сбережению - үнемдеуге 
шекті бейімділік, жинақ ақшаға шекті бейімділік

предельная ставка налога - салықтың шекті 
мөлшерлемесі

предельная стоимость - шекті құн, құнның шегі
предельная страховая сумма - шекті сақтандыру 
сомасы

предельная сумма - шекті сома
предельная сумма вклада - салымның шекті сомасы
предельная сумма задолженности - берешектің шекті 
сомасы

предельная сумма ипотечного кредита - ипотекалық 
кредиттің шекті сомасы

предельная сумма кредита - кредиттің шекті сомасы
предельная сумма при снятии денег со счета - шоттан 
ақша алу кезіндегі шекті сома

предельная цена - шекті баға
предельная численность - шекті сан
предельная эффективность - шекті тиімділік
предельная эффективность капитала - капиталдың 
шекті тиімділігі

предельная эффективность капиталовложений - 
күрделі жұмсалымның шекті тиімділігі

предельно низкая цена - шекті төмен баға
предельное время - шекті уақыт
предельное время сдачи почты - поштаны өткізудің 
шекті уақыты

предельные доли уставного капитала - жарғылық 
капиталдың шекті үлестері

предельные затраты на привлечение капитала - 
капитал тартуға жұмсалған шекті шығын

предельные затраты на рабочую силу - жұмыс күшіне 
жұмсалған шекті шығын

предельные издержки - шекті шығын
предельные издержки на использование ресурса - 
ресурсты пайдалануға ұсталатын шекті шығын

предельные издержки на оплату рабочей силы - 
жұмыс күшіне ақы төлеуге ұсталатын шекті шығын

предельные расходы - шекті шығыс
предельные суммы займа и вклада - қарыз бен 
салымның шекті сомасы

предельные убытки - шекті залал
предельный аккредитив - шекті аккредитив
предельный анализ - шектік талдау
предельный вес почтового отправления - пошта 
жөнелтімінің шекті салмағы

предельный возраст выхода на пенсию - 
зейнеткерлікке шығудың шекті жасы

предельный доход - шекті табыс 
предельный объем денежной массы - ақша жиынының 
шекті көлемі

предельный продукт в денежной форме - ақша 
нысанындағы шекті өнім

предельный размер квот - үлестеменің шекті мөлшері
предельный размер кредита - кредиттің шекті мөлшері
предельный размер кредита на одного заемщика - 
кредиттің бір қарызгерге шаққандағы шекті мөлшері

предельный размер ссуды - несиенің шекті мөлшері
предельный размер суммы, не облагаемой налогом - 
салық салынбайтын соманың шекті мөлшері

предельный срок платежа - төлемнің шекті мезгілі
предельный уровень заработной платы - жалақының 
шекті деңгейі

предельный эффект затрат - шығынның шекті нəтижесі
предисловие - алғысөз
предисловие археографическое - археографиялық 
алғысөз 

предлагаемая процентная ставка - ұсынылатын 
пайыздық мөлшерлеме

предлагаемая цена - ұсынылатын баға 
предлагаемые сделки - ұсынылатын мəмілелер
предлагаемый и запрашиваемый - ұсынылатын жəне 
сұралатын (баға туралы)

предлагать - ұсыну
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предлог благовидный - сыпайы сылтау 
предложение - ұсыным, ұсыныс, ұсыну 
предложение альтернативное - баламалы ұсыныс
предложение альтернативы - балама ұсыныс
предложение базисное - базистік ұсыныс
предложение без обязательства - міндеттемесіз ұсыныс
предложение безусловное - шартсыз ұсыныс
предложение более выгодное - неғұрлым тиімді ұсыныс
предложение бюджетное - бюджеттік ұсыныс
предложение в обмен - айырбасқа ұсыну
предложение взятки - пара ұсыну 
предложение вознаграждения - сыйақы ұсыну
предложение временное - уақытша ұсыныс
предложение встречное - ыңғайласпа ұсыныс
предложение вторичное - қайталама ұсыныс
предложение выгодное - тиімді ұсыныс
предложение деловое - іскерлік ұсыныс
предложение денег - ақша ұсынысы
предложение для продажи - сату үшін ұсыну
предложение для рассмотрения - қарауға арналған 
ұсыныс

предложение дополнительное - қосымша ұсыныс
предложение избыточное - артық ұсыныс, басы артық 
ұсыныс (ұсыныс көлемінің сұраныс көлемінен асып 
түсуі)

предложение инициативное - бастамашыл ұсыныс
предложение капитала - капитал ұсыну
предложение коммерческое - коммерциялық ұсыныс
предложение компенсации - өтемақы ұсыну
предложение комплексное - кешенді ұсыныс
предложение компромиссное - ымыралы ұсыныс
предложение конкретное - нақты ұсыныс
предложение конкурентное - бəсекелік ұсыныс
предложение кредита - кредит ұсыну
предложение метода - əдіс ұсыну
предложение на поставку - жеткізілімге ұсыныс
предложение на поставку оборудования - жабдық 
жеткізіліміне ұсыныс

предложение на продажу - сатуға ұсыныс
предложение на проект - жобаға ұсыныс
предложение на рынке - нарықтағы ұсыныс
предложение на рынке потребительских услуг - 
тұтыну қызметтерін көрсету нарығындағы ұсыныс

предложение на рынке труда - еңбек нарығындағы 
ұсыныс

предложение наиболее выгодной цены - неғұрлым 
тиімді баға ұсыну

предложение наилучшее - таңдаулы ұсыныс
предложение неприемлемое - қабылдауға келмейтін 
ұсыныс

предложение неэластичное - икемсіз ұсыныс
предложение новинок - жаңалықтар ұсынысы
предложение о выкупе - өтеуін төлеп алу туралы 
ұсыныс

предложение о заключении договора ссуды - несие 
шартын жасасу туралы ұсыныс

предложение о заключении контракта ссуды - несие 
келісім шартын жасасу туралы ұсыныс

предложение о заключении сделки - мəміле жасасу 
туралы ұсыныс

предложение о ликвидации компании - компанияны 
тарату туралы ұсыныс

предложение о поглощении - жұтылу туралы ұсыныс, 
қосып алу туралы ұсыныс

предложение о покупке - сатып алу туралы ұсыныс
предложение о покупке акций - акцияларды сатып алу 
туралы ұсыныс

предложение о покупке акций корпорации - 
корпорацияның акцияларын сатып алу туралы ұсыныс

предложение о покупке компании - компанияны сатып 
алу туралы ұсыныс

предложение о покупке контрольного пакета акций 
компании - компания акцияларының бақылау пакетін 
сатып алу туралы ұсыныс

предложение о присоединении компании - 
компанияны қосып алу туралы ұсыныс

предложение о продаже - сату туралы ұсыныс
предложение о слиянии - қосылу туралы ұсыныс
предложение о финансировании - қаржыландыру 
туралы ұсыныс

предложение об инвестировании - инвестициялау 
туралы ұсыныс

предложение об обмене акций - акцияларды айырбастау 
туралы ұсыныс

предложение облигаций - облигацияларды ұсыну
предложение обмена акций - акцияларды айырбастау 
ұсынысы

предложение опциона - опционды ұсыну
предложение официальное - ресми ұсыныс
предложение пакета услуг - көрсетілетін қызметтер 
пакетін ұсыну

предложение патентоспособное - патентке жарамды 
ұсыныс

предложение первоначальное - бастапқы ұсыныс
предложение пересмотренное - қайта қаралған ұсыныс
предложение письменное - жазбаша ұсыныс
предложение плана - жоспар ұсынысы
предложение платежа - төлем ұсыну
предложение по порядку ведения - жүргізу тəртібі 
бойынша ұсыныс

предложение по процедуре ведения - жүргізу рəсімі 
бойынша ұсыныс

предложение по самой высокой цене - ең жоғары баға 
бойынша ұсыну

предложение по самой низкой цене - ең төмен баға 
бойынша ұсыну

предложение по телексу - телекс арқылы берілген 
ұсыныс

предложение по факсу - факс арқылы берілген ұсыныс
предложение погашения - өтеуді ұсыну
предложение подписки - жазылым ұсыну
предложение покупателя - сатып алушының ұсынысы 
предложение поставщика - жеткізуші ұсынысы
предложение прав - құқықты ұсыну
предложение “при условии” - “шартты жағдайдағы” 
ұсыныс
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предложение привлекательное - тартымды ұсыныс
предложение приемлемое - қолайлы ұсыныс
предложение программы - бағдарлама ұсыну
предложение продавцу - сатушыға ұсыныс
предложение публичное - көпшілікке ұсыныс
предложение резолюции - қарар ұсыну
предложение решения - шешім ұсыну
предложение с оговоркой - ескертпелі ұсыныс 
предложение свободное - еркін ұсыныс
предложение совокупное - жиынтық ұсыныс
предложение сотрудничества - ынтымақтастық 
ұсынысы

предложение ссудного капитала - несие капиталын 
ұсыну

предложение ссуды - несие ұсыну
предложение твердое - кесімді ұсыныс, тұрлаулы 
ұсыныс

предложение тендерное - тендерлік ұсыныс
предложение товара - тауар ұсынысы
предложение условий - талаптар ұсыну
предложение условное - шартты ұсыныс
предложение услуг - көрсетілетін қызметтер ұсынысы, 
қызметтер көрсетуді ұсыну

предложение устное - ауызша ұсыныс
предложение уценки - арзандатуды ұсыну
предложение участия - қатысуды ұсыну
предложение финансирования - қаржыландыру 
ұсынысы

предложение ценных бумаг - бағалы қағаздар ұсынысы
предложение цены - баға ұсыну
предложение цены на аукционе - аукциондағы баға 
ұсынысы

предложение цены покупателем - сатып алушының 
баға ұсынуы

предложения перекрестные - тоғыспалы ұсыныстар
предложенная сумма - ұсынылған сома
предложенная сумма дивиденда - ұсынылған дивиденд 
сомасы

предложенная цена - ұсынылған баға
предложенное участие в торгах - сауда-саттыққа 
ұсынылған қатысу

предложенный для продажи - сату үшін ұсынылған
предложить - ұсыну 
предмет - зат, нəрсе; іс-əрекет, мəн-мағына; пəн; 
тақырып; нысана

предмет бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп пəні
предмет договора - шарттың мəн-мағынасы; шарттың 
тақырыбы

предмет заказа - тапсырыс заты
предмет залога - кепіл заты, кепілге салынатын зат
предмет заявки - өтінім нысанасы 
предмет исследования - зерттеу тақырыбы
предмет контракта - келісімшарт тақырыбы
предмет налогообложения - салық салу заты
предмет обсуждения - талқылау тақырыбы 
предмет переговоров - келіссөздер тақырыбы
предмет сделки - мəміле заты
предмет соглашения - келісім тақырыбы; келісім мəні

предмет финансового права - қаржы құқығының 
тақырыбы

предметная бюджетная классификация - бюджеттің 
тақырыптық сыныптамасы

предметы длительного пользования - ұзақ 
пайдаланылатын заттар

предметы личного потребления - жеке бастың тұтыну 
заттары

предметы первой необходимости - бірінші кезектегі 
қажет заттар

предметы потребления - тұтыну заттары
предметы продажи - сату заттары
предметы роскоши - сəн-салтанат заттары
предметы широкого потребления - көпшілік қолды 
заттар

предметы, запрещенные к пересылке в почтовых 
отправлениях - пошта жөнелтімдерімен жіберуге 
тыйым салынған заттар

предназначение - тағайындау, арналу 
предналоговый - салық алдындағы 
преднамеренное банкротство - əдейі банкроттық
предоплата - алдын ала төлеу 
предоплата работ - жұмыстар үшін алдын ала төлеу
предоплата услуг - көрсетілетін қызметтер үшін алдын 
ала төлеу

предоплатный штраф - алдын ала төлеу айыппұлы
предоставление - ұсыну, беру
предоставление аванса - алғытөлем беру
предоставление агентских полномочий - агенттік 
өкілеттіктер беру

предоставление акцепта - акцепт беру 
предоставление банковских ссуд молодым семьям 
при рождении ребенка - жас отбасыларына бала туған 
кезде банк несиесін беру

предоставление банковских услуг корпорациям - 
корпорацияларға банк қызметтерін көрсету

предоставление в распоряжение - иелігіне беру
предоставление возмещения - өтеуін беру
предоставление возможности - мүмкіндік беру
предоставление гарантии - кепілдік беру
предоставление государственного кредита - 
мемлекеттік кредит беру

предоставление государственных гарантий - 
мемлекеттік кепілдіктер беру

предоставление данных - деректер беру
предоставление денежных средств - ақшалай қаражат 
беру

предоставление доверенности - сенімхат беру
предоставление документации - құжаттаманы беру
предоставление документов - құжаттарды беру
предоставление долгосрочной ссуды - ұзақ мерзімдік 
несие беру

предоставление дополнительного срока - қосымша 
мерзім беру

предоставление займа - қарыз беру
предоставление займа банком - банктің қарыз беруі
предоставление займа на льготной основе - жеңілдікті 
негізде қарыз беру
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предоставление залога - кепіл(зат) беру
предоставление иностранного займа - шетелдік қарыз 
беру

предоставление информации - ақпарат беру
предоставление ипотечного кредита - ипотекалық 
кредит беру

предоставление капитала - капитал беру
предоставление концессии - концессия беру
предоставление котировки - баға белгіленімін ұсыну
предоставление кредита - кредит беру (ұсыну)
предоставление кредита под залог - кепілзат 
кепілдігімен кредит беру

предоставление лицензии - лицензия беру
предоставление льгот - жеңілдіктер беру
предоставление льгот по кредиту - кредит бойынша 
жеңілдіктер беру

предоставление необходимых условий - қажетті 
жағдайлар жасау

предоставление обеспечения - кепілзатпен қамтамасыз 
ету 

предоставление обеспечения по ссуде - несие бойынша 
қамтамасыз етуді ұсыну

предоставление отсрочки - мерзімін ұзарту
предоставление отсрочки платежа - төлем мерзімін 
кейінге қалдыру

предоставление пакета услуг - көрсетілетін қызметтер 
пакетін беру

предоставление покрытия - өтем ұсыну
предоставление полномочий - өкілеттіктер беру
предоставление права - құқық беру
предоставление права выбора - таңдау құқығын беру
предоставление предварительного расчета - алдын ала 
жасалған есепті ұсыну

предоставление преимущества - артықшылық беру
предоставление привилегии - пұрсаттылық беру
предоставление режима наибольшего 
благоприятствования - неғұрлым қолайлы тəртіптеме 
жасау 

предоставление скидки - шегерім беру
предоставление средств - қаражат беру
предоставление ссуды - несие беру
предоставление ссуды на льготных условиях - 
жеңілдікті шартпен несие беру 

предоставление ссуды под залог - кепілзат кепілдігімен 
несие беру

предоставление тарифных льгот - тарифтік жеңілдік 
беру 

предоставление услуг - қызметтер көрсету 
предоставление уступок в условиях - жағдайға орай 
кеңшілік беру 

предоставление финансовой поддержки - қаржы 
көмегін беру 

предоставление финансовых льгот - қаржылық 
жеңілдіктер беру

предоставление финансовых ресурсов - қаржы 
ресурстарын беру

предоставление ценных бумаг в залог - кепілге бағалы 
қағаздар беру 

предоставление экономической самостоятельности - 
экономикалық дербестік беру

предоставленная ссуда - берілген несие
предоставлять услугу - қызметтер көрсету, көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну

предостережение - алдын ала ескерту, сақтандыру
предостережение от ошибок - қателерден сақтандыру
предотвращение задержки - кешігуді болдырмау
предотвращение инфляции - инфляцияны болдырмау
предотвращение кризиса - дағдарыстың алдын алу
предотвращение разглашения информации - 
ақпараттың жариялануына жол бермеу

предотвращение риска - қауіпті болдырмау
предотвращение убытка - залалдың алдын алу, залалды 
болдырмау 

предохранитель - сақтандырғыш
предписание - жазбаша өкім, нұсқама, ұйғарым 
предписание бюджетное - бюджеттік нұсқама
предписание налоговое - салықтық нұсқама
предписание об исполнении - орындау туралы нұсқама
предполагаемая цена - болжалды баға
предполагаемые инвестиции - болжалды 
инвестициялар

предполагаемые сбережения - болжалды жинақ ақша
предполагаемые убытки - болжалды залал
предполагаемый базис налога - салықтың болжалды 
базисі

предполагаемый размер расходов - болжалды шығыс 
мөлшері

предполагаемый, предположительный - болжалды
предположение - топшылама
предположение сметное - сметалық топшылама
предположение ценовое - бағалық топшылама 
предположения бюджетные - бюджеттік топшылама
предположительное право собственности - меншіктің 
болжалды құқығы

предпосылка - алғы шарт 
предпосылка для заключения соглашения - келісім 
жасасуға арналған алғы шарт

предпосылки для экономического роста - 
экономикалық өсудің алғы шарты

предпосылки экономические - экономикалық алғы 
шарттар 

предпочтение - артықшылық, артықшылық беру
предпочтение ликвидности - өтімділікті артық көру
предпочтение покупательское - сатып алушылыққа 
артықшылық беру

предпочтение потребительское - тұтынушылыққа 
артықшылық беру

предпочтение риска - тəуекелге артықшылық беру
предпочтительные пошлины - артықшылықты баж
предприимчивость - тапқырлық, іскерлік 
предприимчивость в банковской сфере - банк 
аясындағы тапқырлық

предприимчивый руководитель - тапқыр басшы, 
тапқыр жетекші

предприниматель - кəсіпкер 
предприниматель добросовестный - адал кəсіпкер
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предприниматель единоличный - жеке-дара кəсіпкер 
предприниматель индивидуальный - жеке кəсіпкер
предприниматель теневой - көлеңкелі кəсіпкер
предприниматель частный - жекеше кəсіпкер
предпринимательская деятельность - кəсіпкерлік 
қызмет, кəсіпкерлік қайраткерлік 

предпринимательская деятельность граждан - 
азаматтардың кəсіпкерлік қызметі, азаматтардың 
кəсіпкерлік қайраткерлігі 

предпринимательская деятельность на рынке 
ценных бумаг - бағалы қағаздар нарығындағы 
кəсіпкерлік қызмет

предпринимательская инициатива - кəсіпкерлік 
бастама, кəсіпкерлік ынтагерлік

предпринимательская монополия - кəсіпкерлік 
монополия

предпринимательская способность - кəсіпкерлік 
қабілет

предпринимательская тайна - кəсіпкерлік құпия
предпринимательский доход - кəсіпкерлік табыс
предпринимательский индекс - кəсіпкерлік индекс
предпринимательский риск - кəсіпкерлік тəуекел
предпринимательское право - кəсіпкерлік құқық
предпринимательство - кəсіпкерлік
предпринимательство государственное - мемлекеттік 
кəсіпкерлік

предпринимательство индивидуальное - жеке 
кəсіпкерлік

предпринимательство криминальное - қылмысты 
кəсіпкерлік

предпринимательство малое - шағын кəсіпкерлік
предпринимательство незаконное - заңсыз кəсіпкерлік
предпринимательство рисковое - тəуекелдік 
кəсіпкерлік, қатерлі кəсіпкерлік

предпринимательство свободное - еркін кəсіпкерлік
предпринимательство совместное - бірлескен 
кəсіпкерлік

предпринимательство среднее - орташа кəсіпкерлік
предпринимательство страховое - сақтандырушылық 
кəсіпкерлік

предпринимательство торговое - сауда кəсіпкерлігі
предпринимательство частное - жекеше кəсіпкерлік
предприятие - кəсіпорын 
предприятие “закрытое” - “жабық” кəсіпорын 
предприятие акционерное - акционерлік кəсіпорын
предприятие ведомственное - идаралық кəсіпорын
предприятие венчурное - венчурлік кəсіпорын
предприятие государственного сектора - мемлекеттік 
сектордың кəсіпорны

предприятие государственное - мемлекеттік    
кəсіпорын 

предприятие дочернее - еншілес кəсіпорын
предприятие единоличное - жеке-дара кəсіпорын
предприятие индивидуальное - жеке кəсіпорын
предприятие иностранное - шетелдік кəсіпорын
предприятие казенное - қазыналық кəсіпорын
предприятие капиталоемкое - капиталды көп 
қажетсінетін кəсіпорын

предприятие конкурентоспособное - бəсекеге қабілетті 
кəсіпорын

предприятие конкурирующее - бəсекелес кəсіпорын
предприятие корпоративное - корпоративтік кəсіпорын 
предприятие малое - шағын кəсіпорын 
предприятие с полным кругом почтовых операций - 
пошта операциялары толық айналатын кəсіпорын

предприятие совместное - бірлескен кəсіпорын
предприятие хозрасчетное - шаруашылық есептегі 
кəсіпорын

предприятие-заемщик - қарызгер-кəсіпорын
предприятие-филиал - филиал-кəсіпорын
предпродажная подготовка - сату алдындағы  
дайындық

предпродажное обслуживание потребителей - сату 
алдында тұтынушыларға қызмет көрсету

предпродажный выпуск - сату алдындағы шығарылым, 
сату алдында шығару

предпродажный заказ - сату алдындағы тапсырыс 
предпродажный сервис - сату алдындағы қызмет 
көрсету

председатель - төраға, төрайым 
председатель арбитражной комиссии - төрелік сот 
комиссиясының төрағасы

председатель избранный - сайланған төраға
председатель комитета - комитет төрағасы
председатель компании - компания төрағасы
председатель почетный - құрметті төраға
председатель правления - басқарма төрағасы
председатель правления акционерного общества - 
акционерлік қоғам басқармасының төрағасы

председатель правления банка - банк басқармасының 
төрағасы

председатель правления компании - компания 
басқармасының төрағасы

председатель совета директоров - директорлар 
кеңесінің төрағасы

председатель эвакокомиссии - көшіру комиссиясының 
төрағасы

председательство - төрағалық 
председательствовать - төрағалық ету
председательствующий - төрағалық етуші
представители денег - ақша өкілдері
представители сторон - тараптардың өкілдері
представитель - өкіл 
представитель аккредитованный - аккредитивтелген 
өкіл, тіркелген өкіл

представитель банка - банк өкілі
представитель банка в расчетной палате - банктің 
есеп айырысу палатасындағы өкілі

представитель банка, анализирующий 
кредитоспособность клиента - банктің клиенттің 
несиеге қабілеттілігін талдаушы өкілі

представитель брокерской фирмы - брокерлік 
фирманың өкілі

представитель владельца ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды иеленушінің өкілі

представитель власти - өкімет өкілі 
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представитель держателей облигаций - 
облигацияларды ұстаушылардың өкілі

представитель заказчика - тапсырыскердің өкілі
представитель законный - заңды өкіл
представитель зарегистрированный - тіркелген өкіл 

(биржада)
представитель зарубежный (иностранный) - шетелдік 
өкіл

представитель международной организации - 
халықаралық ұйымның өкілі

представитель ответственный - жауапты өкіл
представитель официальный - ресми өкіл
представитель покупателя - сатып алушының өкілі
представитель поставщика - жеткізушінің өкілі
представитель правительства - үкімет өкілі
представитель предпринимателя - кəсіпкердің өкілі
представитель предприятия - кəсіпорын өкілі
представитель продавца - сатушының өкілі
представитель профсоюза (профсоюзный) - кəсіподақ 
өкілі

представитель работников - қызметкерлер өкілі
представитель работодателей - жұмыс берушілер өкілі
представитель рабочих - жұмысшылардың өкілі
представитель с исключительными правами - 
айрықша құқықтары бар өкіл

представитель с неограниченными полномочиями - 
өкілеттігі шектеусіз өкіл

представитель с ограниченными полномочиями - 
өкілеттігі шектеулі өкіл

представитель страховой компании - сақтандыру 
компаниясының өкілі

представитель торговый - сауда өкілі
представитель уполномоченный - уəкілетті өкіл
представитель фирмы - фирма өкілі
представитель юридический - заңи өкіл
представительные органы - өкілдікті органдар
представительский индоссамент - өкілдікті 
индоссамент 

представительство - өкілдік 
представительство агентское - агенттік өкілдік
представительство банка - банк өкілдігі
представительство брокерское - делдалдық өкілдік, 
делдалдар өкілдігі 

представительство в государственных органах - 
мемлекеттік органдардағы өкілдік

представительство в организации - ұйымдағы өкілдік
представительство генеральное - бас өкілдік
представительство за границей - шетелдегі өкілдік
представительство иностранное - шетелдік өкілдік
представительство коммерческое - коммерциялық 
өкілдік

представительство консульское - консулдық өкілдік
представительство кредитной организации - кредит 
ұйымының өкілдігі

представительство монопольное - монополиялық 
өкілдік

представительство Национального банка за границей 
- Ұлттық банктің шетелдегі өкілдігі

представительство по доверенности - сенімхат 
бойынша өкілдік 

представительство по закону - заң бойынша өкілдік 
представительство по назначению - тағайындау 
бойынша өкілдік 

представительство с исключительными правами - 
айрықша құқықтары бар өкілдік

представительство совместное - бірлескен өкілдік
представительство торговое - сауда өкілдігі
представительство юридического лица - заңды тұлға 
өкілдігі

представление - ұсыну, табыс ету, беру; таныстыру; 
түсінік; өкілі болу

представление акта - акт ұсыну
представление баланса - теңгерім ұсыну
представление большинства - көпшіліктің ұсынуы, 
көпшіліктің өкілі болу

представление бюджета - бюджет ұсыну
представление бюджета на рассмотрение - бюджетті 
қарауға ұсыну

представление в срок - мерзімінде ұсыну
представление данных - деректер ұсыну
представление доказательств - дəлелдер ұсыну
представление доклада - баяндаманы ұсыну 
представление документа - құжат ұсыну
представление документации - құжаттама ұсыну, 
құжаттаманы таныстыру

представление документов к платежу - төлемге 
құжаттар ұсыну

представление интереса - мүдде білдіру
представление информации - ақпарат ұсыну
представление к акцептованию - акцептеуге          
ұсыну

представление к награде - наградаға ұсыну
представление компании - компанияны таныстыру
представление на инкассо - инкассоға ұсыну
представление на одобрение - мақұлдауға ұсыну
представление на подпись - қол қоюға беру
представление на рассмотрение - қарауға ұсыну
представление на решение - шешуге ұсыну
представление налоговой отчетности - салық есеп-
қисабын табыс ету

представление о количестве денег в обращении - 
айналыстағы ақшаның мөлшері туралы түсінік

представление отчета - есептемені ұсыну
представление отчетности - есеп-қисап тапсыру
представление официального лица - ресми тұлғаны 
таныстыру

представление официальной отчетности - ресми 
есептілік (есеп-қисап) беру

представление пакета предложений - ұсыныстар 
пакетін тапсыру

представление плана - жоспармен таныстыру
представление плана на рассмотрение - жоспарды 
қарауға ұсыну

представление подробного отчета - егжей-тегжейлі 
есеп беру

представление продукции - өнімді ұсыну
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представление проекта на утверждение - жобаны 
бекітуге ұсыну

представление рекомендации - кепілдеме беру
представление сертификата - сертификатын көрсету
представление тендера - тендер ұсыну
представление технико-экономического обоснования 

- техникалық-экономикалық негіздеуді ұсыну
представление финансового отчета - қаржы 
есептемесін беру

представление финансовых показателей в текущих 
ценах - қаржы көрсеткіштерін ағымдағы бағамен 
ұсыну

представление чеков для инкассации платежа - 
төлемді инкассолау үшін чек ұсыну

представление чеков для оплаты - төлем төлеу үшін 
чек ұсыну

представление чеков для платежа - төлем үшін чек 
ұсыну 

представляемый - сенім білдіруші
предстоящие платежи - алдағы төлемдер
предупреждение - ескерту, ескертпе, алдын алу 
предупреждение банкротства - банкроттықтың алдын 
алу, банкроттықты ескерту

предупреждение о нарушении контракта - 
келісімшарттың бұзылғаны туралы ескерту

предупреждение об обжаловании - шағыным туралы 
ескерту

предупреждение об увольнении - жұмыстан 
босатылатыны туралы ескерту

предупреждение официальное - ресми ескерту
предупреждение причинения вреда - зиян 
келтірілетінін ескерту

предусматривание в бюджете - бюджетте қарастыру 
предусматривание франшизы - франшизаны қарастыру
предусмотр в бюджете - бюджетте қарастыру 
предусмотрение издержек - шығынды қарастыру 
предусмотрение условия - шарттарды көздеу
предусмотренные законодательными актами РК - ҚР 
заңнамалық актілерінде көзделген

предусмотренный - қарастырылған, көзделген
предусмотреть - алдын ала ескеру, алдын ала қарастыру 
предусмотрительность - абайлағыштық, сақтанғыштық
предшествующая котировка - алдыңғы баға 
белгіленімі

предшествующий индоссант - алдыңғы индоссант
предъявитель - ұсынушы, көрсетуші
предъявитель векселя - вексель ұсынушы, вексельді 
көрсетуші

предъявитель иска - талап ұсынушы
предъявитель письма - хат ұсынушы 
предъявитель чека - чекті көрсетуші
предъявительный чек - ұсынба чек
предъявительская долговая бумага - көрсетілетін 
борышкерлік қағаз

предъявительская облигация - ұсынбалы облигация
предъявительские ценные бумаги - ұсынбалы бағалы 
қағаздар

предъявительский вексель - ұсынбалы вексель

предъявительский счет - көрсетуші шоты
предъявительский чек - ұсынбалы чек
предъявление - көрсету, таныстыру
предъявление акта - актіні көрсету
предъявление векселя - вексельді көрсету
предъявление денежного оправдательного документа 

- ақшалай растау құжатын көрсету
предъявление для акцептования - акцептеу (ризалық 
беру) үшін көрсету

предъявление для оплаты - төлемақы үшін көрсету
предъявление доказательств - дəлелдер ұсыну
предъявление документа - құжатты көрсету
предъявление документа для платежа - төлем үшін 
құжат ұсыну

предъявление долга - борышты ұсыну 
предъявление иска - талап ұсыну
предъявление иска в связи с долгами - борыштарға 
байланысты талап қою

предъявление к оплате - төлеуге көрсету
предъявление к платежу - төлемге ұсыну
предъявление контртребования - қарсы талап ұсыну
предъявление материала - материалды ұсыну
предъявление переводного векселя - аударма вексельді 
көрсету

предъявление претензии - кінəрат-талап ұсыну
предъявление рекламации - шағым-талап қою
предъявление счета - шотты ұсыну
предъявление счета к оплате - шотты төлемге ұсыну
предъявление тратты - траттаны көрсету
предъявление требования - талап қою
предъявление чека - чекті көрсету
предъявление чека к оплате - чекті төлеуге ұсыну 
предыдущий - бұрынғы, алдыңғы
предыдущий год - бұрынғы жыл, өткен жыл 
предыдущий индоссант - бұрынғы индоссант 
предыдущий облигационный заем - бұрынғы 
облигациялық қарызхат

предыдущий остаток - бұрынғы қалдық
предьявитель - ұсынушы, көрсетуші
преемник - мирасқор
преемственность - сабақтастық, мирасқорлық
преемственность архивного фонда - мұрағаттық 
қордың сабақтастығы 

преемственность в работе - жұмыстағы сабақтастық
преемственность на посту - қызметтік сабақтастық 
преемственность персонала - қызметкерлер құрамының 
сабақтастығы

преемственность предпринимательской деятельности 
- кəсіпкерлік қызмет сабақтастығы

преемственность руководства - басшылықтың 
сабақтастығы

преемственность собственности - меншік сабақтастығы
преждевременная инфляция - мерзімінен бұрын пайда 
болған инфляция

преждевременное погашение долгосрочной 
задолженности - ұзақ мерзімді берешекті мерзімінен 
бұрын өтеу

преждевременный - уақытынан бұрын
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презент - сыйлық, тарту
презентант - таныстырушы (вексель ұсынушы)
презентация - ұсыну, таныстыру рəсімі, таныстырым, 
тұсау кесер 

презентация банка - банкті таныстыру
презентация проекта - жобаны таныстыру
презентация ценных бумаг андеррайтерам - бағалы 
қағаздарды андеррайтерлерге таныстыру

Президент - Президент, Елбасы 
президент банка - банк президенті
Президент государства - мемлекет Президенті
президентские полномочия - президенттік өкілеттік
президентские программы - президенттік 
бағдарламалар

президентский совет - президенттік кеңес
президентское правление - президенттік басқару
президентство - президенттік
президентура - президентура, президенттік 
президиум - төралқа
президиум почетный - құрметті төралқа
президиум собрания - жиналыс төралқасы
презумпция - презумпция, анық-қанығына жету, анық-
қанықтығы, ұйғарынды анықтық 

презумпция вины должника - борышқор кінəсінің 
анық-қанығына жету 

презумпция невиновности - кінəсіздіктің анық-
қанығына жету

презумпция неопровержимая - бұлтартпас ұйғарынды 
анықтық 

презумпция опровержимая - теріске шығарылатын 
ұйғарынды анықтық 

презумпция оспоримая - даулы ұйғарынды анықтық
презумпция правовая - құқықтық ұйғарынды    
анықтық

презумпция ценности - құндылықтың анық-қанықтығы
преимушество исключительное - айрықша 
артықшылық

преимущественная покупка - басымдықпен сатып алу, 
артықшылықпен сатып алу

преимущественное право - артықшылықты құқық
преимущественное право акционера - акционердің 
артықшылықты құқығы

преимущественное право кредитора - несиегердің 
артықшылықты құқығы

преимущественное право на покупку - сатып алуға 
басым құқық, сатып алуға артықшылықты құқық

преимущественное право подписки на акции - 
акцияларға жазылудың артықшылықты құқығы

преимущественное право покупки - сатып алудың 
басым құқығы, сатып алудың артықшылықты құқығы

преимущественное право продажи или “право первой 
руки” - сатудың артықшылықты құқығы немесе 
“бірінші қол құқығы”

преимущественное требование - артықшылықты талап
преимущественные право - артықшылықты құқық
преимущество - артықшылық, басымдылық
преимущество в доходности - табыстылықтағы 
артықшылық

преимущество дополнительное - қосымша 
артықшылық

преимущество естественное - табиғи артықшылық
преимущество конкурентное - бəсекелестік 
артықшылық

преимущество маркетинговое - маркетингілік 
артықшылық

преимущество месторасположения - орналасқан 
жердің артықшылығы

преимущество одностороннее - бір жақты артықшылық
преимущество технико-экономическое - техникалық-
экономикалық артықшылық

преимущество финансовое - қаржылық артықшылық
преимущество ценовое - баға артықшылығы
преимущество экономическое - экономикалық 
артықшылық

прейскурант - прейскурант, бағанама, баға көрсеткіші, 
баға анықтамалығы 

прейскурант классных и товарных тарифов - 
сыныптық жəне тауарлық тарифтер прейскуранты

прейскурант классных тарифов - сыныптық тарифтер 
прейскуранты

прейскурант сезонных тарифов - маусымдық тарифтер 
прейскуранты

прейскурант стандартный - стандартты прейскурант
прейскурант тарифных ставок - тарифтік 
мөлшерлемелер прейскуранты

прейскурант тарифов - тарифтер прейскуранты 
(бағанамасы)

прейскурант торгов - сауда-саттық бағанамасы
прейскурант цен - баға прейскуранты, баға көрсеткіші 
прейскурантная оптовая цена - прейскуранттық 
көтерме сауда бағасы

прейскурантная цена - бағанамалық баға
прекращение - тоқтатылу, тоқтату 
прекращение банковской гарантии - банк кепілдігінің 
тоқтатылуы

прекращение взаимоотношений с клиентом - 
клиентпен өзара қатынасты (қарым-қатынасты) тоқтату

прекращение выдачи кредитов - кредит берудің 
тоқтатылуы

прекращение выплаты зарплаты - жалақы төлеудің 
тоқтатылуы

прекращение выплаты пенсии - зейнетақы төлеудің 
тоқтатылуы

прекращение государственных платежей - мемлекеттік 
төлемдердің тоқтатылуы

прекращение движения - қозғалысты тоқтату
прекращение движения контракта - келісімшарттың 
қозғалысын тоқтату

прекращение действия - іс-əрекетті тоқтату
прекращение действия договора - шарттың қолданылу 
күшінің тоқтатылуы

прекращение действия контракта - келісімшарттың 
қолданылуын тоқтату

прекращение действия полиса - полистің қолданылу 
күшінің тоқтатылуы

прекращение дела - істі қысқарту, істің тоқтатылуы
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прекращение дела в суде - соттағы істі тоқтату
прекращение демпинга - демпингіні тоқтату
прекращение деятельности - қызметтің тоқтатылуы
прекращение деятельности компании - компанияның 
қызметін тоқтату

прекращение деятельности по решению суда - 
қызметті соттың шешімімен тоқтату

прекращение доверенности - сенімхаттың тоқтатылуы
прекращение договора - шарттың тоқтатылуы
прекращение долга несостоятельного должника - 
дəрменсіз борышкердің борышын тоқтату

прекращение досрочное - мерзімінен бұрын тоқтату
прекращение закупок - көтере сатып алуды тоқтату
прекращение залога - кепілзаттың тоқтатылуы
прекращение коммерческой деятельности - 
коммерциялық қызметтің тоқтатылуы

прекращение котировки - баға белгілеуді тоқтату
прекращение котировки акций компании - компания 
акцияларының бағамын белгілеудің тоқтатылуы

прекращение котировки ценной бумаги - бағалы 
қағаздардың баға белгіленімін тоқтату 

прекращение кредита - кредитті тоқтату
прекращение кредитования - кредит беруді 

(несиелендіруді) тоқтату
прекращение налогового обязателства физического 
лица - жеке тұлғаның салық міндеттемесін тоқтату 

прекращение налогового обязателства юридического 
лица - заңды тұлғаның салық міндеттемесін тоқтату 

прекращение обслуживания - қызмет көрсетудің 
тоқтатылуы

прекращение обязательств - міндеттемелердің 
тоқтатылуы

прекращение обязательств по контракту - келісімшарт 
бойынша міндеттемелердің тоқтатылуы

прекращение ответственности почтовых 
администрации - пошта əкімшілігінің 
жауапкершілігін тоқтату 

прекращение отношений - қарым-қатынастың 
тоқтатылуы

прекращение переговоров - келіссөзді тоқтату
прекращение платежей - төлемдерді тоқтату
прекращение подписки - жазылыстың тоқтатылуы
прекращение пользования - пайдаланудың тоқтатылуы
прекращение поручительства - кепілгерліктің 
тоқтатылуы

прекращение права собственности - меншік 
құқығының тоқтатылуы

прекращение правоспособности - құқыққа 
қабілеттіліктің тоқтатылуы

прекращение прения - жарыссөзді тоқтату
прекращение продажи - сатудың тоқтатылуы
прекращение рассмотрения иска - қуынымды 
қараудың тоқтатылуы

прекращение снижения цен - бағаның төмендеуін 
тоқтату

прекращение тезаврирования - ақша қорын жинауды 
тоқтату

прекращение торговли - сауданың тоқтатылуы

прекращение трудового договора - еңбек шартының 
тоқтатылуы

прекращение финансирования - қаржыландырудың 
тоқтатылуы

прекращение членства - мүшеліктің тоқтатылуы
прекращение экспертизы - сараптауды тоқтату
прекращение юридического лица - заңды тұлғаның 
тоқтатылуы

премиальная валюта - сыйлықақылы валюта
премиальная карточка - сыйлықақылы карточка
премиальная лотерейная облигация - сыйлықақылы 
лотереялық облигация

премиальная надбавка - сыйлықақылы үстеме
премиальная облигация - сыйлықақылы облигация
премиальная оплата труда - еңбекке сыйлықақы төлеу
премиальная процентная ставка - сыйлықақылы 
пайыздық мөлшерлеме 

премиальная сделка - сыйлықақылы мəміле
премиальная система оплаты труда - еңбекақының 
сыйлықақылы жүйесі, еңбекке ақы төлеудің 
сыйлықақылы жүйесі

премиальные акции - сыйлықақылы акциялар
премиальные купоны - сыйлықақылы купондар
премиальный аудит - сыйлықақылы аудит
премиальный вклад - сыйлықақылы салым
премиальный доход - сыйлықақылы табыс
премиальный счет - сыйлықақылы шот
премиальный фонд - сыйлықақы қоры
премиальный чек - сыйлықақылы чек 
премии-надбавки - үстеме сыйлықақы
премирование - сыйлықақы беру
премирование в финансово-кредитной системе - 
қаржы-несие жүйесінде сыйлықақы беру

премирование работников государственных органов 
управления - мемлекеттік басқару органдарының 
қызметкерлеріне сыйлықақы беру 

премирование работников органов госфинконтроля 
- мемлекеттік қаржы бақылау органдарының 
қызметкерлеріне сыйлықақы беру 

премирование работников страховых органов 
- сақтандыру органдарының қызметкерлеріне 
сыйлықақы беру

премирование страховых агентов - сақтандыру 
агенттеріне сыйлықақы беру

премия - сыйлықақы, сыйлық, сияпат, зияпат 
премия в операциях с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жасалатын операциялардағы сыйлықақы

премия валютная - валюталық сыйлықақы
премия выкупная - өтеуін төлеп алу сыйлықақысы
премия годовая - жылдық сыйлықақы
премия денежная - ақшалай сыйлықақы
премия добавочная - үстеме сыйлықақы
премия дополнительная - қосымша сыйлықақы
премия единовременная - бір жолғы сыйлықақы
премия за выплату ссуды - несие төлемақысы үшін 
сыйлықақы

премия за досрочное погашение займа - қарызды 
мерзімінен бұрын өтегені үшін сыйлықақы
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премия за закупку - көтере сатып алу үшін сыйлықақы
премия за заслуги - сіңірген еңбегі үшін сыйлықақы
премия за конверсию - айырбасталым үшін сыйлықақы
премия за опцион - опцион үшін сыйлықақы
премия за опцион “пут” - опцион “пут” үшін 
сыйлықақы 

премия за риск - тəуекелдік үшін сыйлықақы
премия за своевременное выполнение задания - 
тапсырманы уақытында орындағаны үшін сыйлықақы

премия заработанная - еңбекпен табылған сыйлықақы
премия именная - атаулы сыйлық 
премия инфляционная - инфляциялық сыйлықақы
премия конверсионная - конверсиялық сыйлықақы
премия на акцию - акцияға сыйлықақы
премия на бирже - биржадағы сыйлықақы
премия на опцион “пут” - “пут” опционға сыйлықақы
премия неоплаченная - төленбеген сыйлықақы
премия нобелевская - Нобель сыйлығы
премия обратная - кері сыйлықақы
премия опционная - опциондық сыйлықақы
премия отзывная - кері қайтарып алу сыйлықақысы
премия по акциям - акциялар бойынша сыйлықақы
премия по долговым ценным бумагам - борыштық 
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы

премия по облигации - облигация бойынша сыйлықақы
премия по опциону - опцион бойынша сыйлықақы
премия по полису - полис бойынша сыйлықақы
премия по срочным сделкам - мерзімді мəміле 
бойынша сыйлықақы

премия по страхованию жизни - өмірді сақтандыру 
бойынша сыйлықақы

премия по фондированному долгу - қорландырылған 
борыш бойынша сыйлықақы 

премия покупателя - сатып алушы сыйлықақысы
премия предварительная - алдын ала сыйлықақы
премия прямая - тікелей сыйлықақы
премия работнику - қызметкерге берілетін сыйлықақы
премия рисковая - тəуекелдік сыйлықақысы
премия сверх конверсионной стоимости - 
айырбасталым құнына үстеме сыйлықақы

премия сверх стоимости облигации - облигация 
құнына үстеме сыйлықақы

премия свыше конверсионной стоимости - 
айырбасталым құнынан жоғары сыйлықақы

премия свыше стоимости облигации - облигация 
құнынан жоғары сыйлықақы

премия страховая - сақтандыру сыйлықақысы
премия страховой компании - сақтандыру 
компаниясының сыйлықақысы

премия форвардная - форвардтық сыйлықақы
премия целевая - мақсатты сыйлықақы
премия-ссуда - несие-сыйлықақы 
премьер-министр - премьер-министр, бас министр, 
үкіметбасы, үкімет басшысы 

прения - жарыссөз
пренотация - пренотация 
пренумерандо - пренумерандо 
пренумерант - пренумерант 

пренумерантная сумма - пренумеранттық сома 
преобладание - басымдық
преобладание государственного сектора в экономике - 
экономикада мемлекеттік сектордың басымдығы 

преобладающая тенденция - басым үрдіс
преобладающая цена - басым баға
преобразование - өзгерту, түрлендіру, қайта құру 
преобразование акций в свободно обращающиеся 
расписки - акцияларды еркін айналыстағы қолхаттарға 
айналдыру

преобразование в кондоминимум - кондоминимумға 
айналдыру

преобразование данных - деректерді қайта құру
преобразование юридического лица - заңды тұлғаны 
қайта құру

преобразования институциональные - институттық 
қайта құру

преобразования коренные - түбегейлі қайта құру
преобразования рыночные - нарықтық қайта құру
преобразования экономические - экономикалық қайта 
құру

преодолевание препятствия - кедергілерді еңсеру
преодолевание проблемы - проблеманы еңсеру
преодолевание разногласия - келіспеушілікті еңсеру
преодоление барьеров - тосқауылдарды еңсеру
преодоление кризиса - дағдарысты еңсеру
преодоление трудностей - қиыншылықтарды еңсеру
препарат - дəрі-дəрмек
преподаватель - оқытушы 
препоручение - қайта жүктеу
препоручительная надпись - қайталап тапсыру 
жазбасы

препоручительные боны - қайталап тапсыру бонасы
препоручительный индоссамент - қайта табысталатын 
индоссамент

препроводительная ведомость - жөнелтпелі тізімдеме 
препроводительное письмо - жолдама хат, жөнелтпе хат
препроводить - жіберу, жөнелту
препровождение документов - құжаттарды жөнелту 
препятствие - кедергі 
препятствие административное - əкімшілік кедергі
препятствие к регистрации - тіркеуге кедергі
препятствие непреодолимое - еңсерілмейтін кедергі
препятствие тарифное - тарифтік кедергі
прерогатива - айрықша құқық, айрықша құзырет 
прерывание - үзу, тоқтату
прерывать отношения - қарым-қатынасты үзу 
пресечение - тыю, жолын кесу
прескрипция - прескрипция 
преследование - ізіне түсу, қудалау 
пресс - қысым, тегеурін
пресс налоговый - салық қысымы
пресса - баспасөз
пресс-атташе - баспасөз атташесі (дипломатиялық 
өкілдіктің баспасөз жөніндегі қызметкерлерінің 
атауы)

пресс-бюро - баспасөз бюросы
прессинг - қысым
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прессинг налоговый - салық қысымы
прессинг финансовый - қаржы қысымы
пресс-кит - пресс-кит 
пресс-конференция - баспасөз мəслихаты 
пресс-конференция для журналистов - журналистерге 
арналған баспасөз мəслихаты

пресс-конференция совместная - бірлескен баспасөз 
мəслихаты

пресс-релиз - баспасөз хабарламасы 
пресс-секретарь - баспасөз хатшысы 
пресс-служба - баспасөз қызметі
пресс-центр - баспасөз орталығы 
престиж - бедел, абырой (құрмет, сенім)
престижная карточка - беделді карточка
престижная цена - лайықты баға
преступление - қылмыс 
преступление банковское - банк қылмысы
преступление валютное - валюталық қылмыс
преступление государственное - мемлекеттік қылмыс
преступление должностное - қызмет бабындағы 
қылмыс, лауазымдық қылмыс

преступление имущественное - мүліктік қылмыс
преступление против личной собственности граждан 

- азаматтардың жеке меншігіне қарсы қылмыс
преступление против личности - жеке адамға қарсы 
қылмыс

преступление против порядка управления - басқару 
тəртібіне қарсы қылмыс

преступление тяжкое - ауыр қылмыс
преступление хозяйственное - шаруашылық қылмыс
преступление экологическое - экологиялық қылмыс
преступление экономическое - экономикалық қылмыс
преступное получение - қылмыстық жолмен алу
преступное поручение - қылмыстық тапсырма
преступность - қылмыстылық, қылмыскерлік 
преступность налоговая - салықтық қылмыстылық
преступность организованная - ұйымдасқан 
қылмыстылық 

претендент - үміткер 
претендент на должность - қызметке үміткер
претендент на получение кредита - кредит алуға 
үміткер

“претензий не имею” - “кінəрат-талабым жоқ”
претензионное письмо - кінə қою хаты
претензионно-исковая работа - кінəрат-талап     
жұмысы 

претензионно-исковые мероприятия - кінəрат-талап 
қою іс-шаралары

претензионный порядок урегулирования споров - 
дауларды реттеудің кінəрат-талаптық тəртібі

претензия - кінəрат, кінəрат-талап, реніш-талап, 
талапхат 

претензия денежная - ақшалай кінəрат-талап
претензия законная - заңды кінəрат-талап
претензия незаконная - заңсыз кінəрат-талап
претензия необоснованная - негізсіз кінəрат-талап
претензия неурегулированная - реттелмеген кінəрат-
талап

претензия о возмещении убытка - залалдың орнын 
толтыру туралы кінəрат-талап

претензия обоснованная - негізді кінəрат-талап
претензия официальная - ресми кінəрат-талап
претензия по качеству - сапа жөніндегі кінəрат-талап
претензия по клирингу - клиринг бойынша кінəрат-
талап

претензия по контракту - келісімшарт бойынша 
кінəрат-талап

претензия по платежу - төлем бойынша кінəрат-талап
претензия по ценам - бағалар бойынша кінəрат-талап
претензия правовая - құқықтық кінəрат-талап
претензия признанная - мойындалған кінəрат-талап
претензия просроченная - мерзімі өткен кінəрат-талап
претензия справедливая - əділ кінəрат-талап
претензия страховая - сақтандыру кінəрат-талабы
претензия урегулированная - реттелген кінəрат-талап
претензия-требование - кінəрат-талап
преувеличение - асырып көрсету
преувеличение важности - маңыздылығын асырып 
көрсету

преувеличение разногласий - келіспеушілікті асырып 
көрсету

преувеличение трудностей - қиыншылықтарды асырып 
көрсету

преувеличенный - асырып көрсетілген
преуменьшение - кеміту, кемітіп көрсету
преуменьшение важности - маңыздылығын кемітіп 
көрсету

преуменьшение потерь - шығасыны кемітіп көрсету
преуспевание - табыстан табысқа жету
преуспевание в деле - ісі ілгері басу
преуспевающий банк - табыстан табысқа жетуші банк
префакция - префакция, пұрсаттылық; артықшылық
префакция в отношении дивидендов - дивидендтерге 
қатысты префакция 

префакция возвратная - қайтарылмалы префакция 
префакция невозвратная - қайтарылмайтын префакция 
префакция с оплатой в валюте - валютамен төленетін 
префакция 

префакция с переменным курсом - бағамы ауыспалы 
префакция 

префакция с плавающим курсом - бағамы құбылмалы 
префакция 

префакция с участием - қатысу құқығын беретін 
префакция 

префект - префект 
префектура - префектура 
преферансная уловка - преферанстық айла-шарғы
преференциальная пошлина - пұрсаттылықты баж
преференциальная процентная ставка - 
пұрсаттылықты пайыздық мөлшерлеме 

преференциальная разница - пұрсаттылықты айырма
преференциальная таможенная пошлина - 
артықшылықты кеден бажы

преференциальная форма заявки на публично 
выпускаемые акции - жария шығарылатын 
акцияларға өтінімнің преференциялық нысаны 
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преференциальное лицензирование - артықшылықты 
лицензиялау

преференциальные ценные бумаги - пұрсаттылықты 
бағалы қағаздар

преференциальный долг компании - компанияның 
пұрсаттылықты борышы

преференциальный кредитор - пұрсатты несиегер
преференциальный режим - пұрсаттылықты тəртіптеме
преференциальный торговый договор - 
пұрсаттылықты сауда шарты

преференции - пұрсаттылық
преференции внешнеторговые - сыртқы сауда 
пұрсаттылықтары

преференции тарифные - тарифтік пұрсаттылықтар
преференции торговые - сауда пұрсаттылықтары
преференция - пұрсаттылық, артықшылық, жеңілдік 
префикс - префикс 
префицит - префицит 
прецедент - заңды шешім; үлгі боларлық жағдай, іс, 
оқиға 

прецедент судебный - сотта үлгі боларлық жағдай
преципий - преципий 
при выдаче заказа - тапсырыс беру кезінде 
при данных условиях - осындай жағдайда
при деле - істің басы-қасында 
при деньгах - ақшалы (клиент туралы)
“при закрытии” - “жабылар кездегі” 
при закрытии биржи - биржа жабылатын кезде
при коротком уведомлении - қысқа хабарлама кезінде
при любых обстоятельствах - кез келген жағдайда
при наступлении срока - мерзім басталған кезде
при наступлении срока платежа - төлем мерзімі 
басталған кезде

при операциях с чеками - чектермен жасалатын 
операциялар кезінде (ескерілуі қажет сəттер)

“при открытии” - “ашылар кездегі” 
при открытии биржи - биржа ашылған кезде
при поддержке - қолдау кезінде
при покупке в рассрочку - мəулеттік сатып алу кезінде
при прочих равных условиях - басқадай тең жағдайлар 
шартымен 

“при своих” - “өз күйінде”, “қаз қалпында”, “өзімен өзі” 
“при условии инкассации” - “инкассация шартымен”
“при условии ипотеки” - “ипотека шартымен”
при условии наличия - қолда бар болған жағдайда 
при условии одобрения - мақұлдаған жағдайда 
“при условии переговоров” - “келіссөз шартымен”
“при условии проверки” - “тексеру шартымен”
при условии уведомления - хабарлама жіберілген 
жағдайда

прибавка - үстелме
прибавка к цене - бағаға үстелме 
прибавление - үстеу қосу 
прибавочная стоимость - қосымша құн 
прибавочные издержки - қосымша шығын
прибавочный труд - қосымша еңбек
прибегать к арбитражу - төрелікке жүгіну
прибегать к вето - тыйым салуға бару

прибегать к займам - қарызға жүгіну
прибегать к уловке - айла-шарғы қолдану
прибегать к услугам - қызметіне жүгіну
прибегать к ухищрениям - қулық-сұмдық жасау
прибегать к языку жестов - ишара тілін қолдану
прибережение - жұмсамай сақтау 
приближение - жақындау, жуықтау, жуықтама 
приблизительная цена - шамалас баға, жуық баға
приблизительный - жуықталған
прибор - аспап
приборы дозиметрического контроля - 
дозиметрикалық бақылау аспаптары

приборы индивидуальной защиты - жеке қорғаныш 
аспаптары

приборы письменные - жазу жабдықтары
приборы специальной обработки - арнаулы өңдеу 
аспаптары

приборы чертежные - сызу жабдықтары
прибыл первым, обслужен последним - алдымен келді, 
соңынан қызмет көрсетілді 

“прибыл последним, обслужен первым” - “соңынан 
келді, алдымен қызмет көрсетілді” 

прибыли и убытки - пайда мен залал
прибыль - пайда 
прибыль акционера - акционердің пайдасы
прибыль акционерной компании - акционерлік 
компанияның пайдасы

прибыль базисная - базистік пайда
прибыль базовая - базалық пайда, негізді пайда
прибыль балансовая - теңгерімдегі пайда, теңгерімдік 
пайда

прибыль банков - банк пайдасы
прибыль биржевая - биржа пайдасы
прибыль “брейк-ивен” - “брейк-ивен” пайдасы 
прибыль бумажная - қағаз жүзіндегі пайда
прибыль бухгалтерская - бухгалтерлік пайда
прибыль в денежном выражении - ақшалай тұлғадағы 
пайда

прибыль в ино странной валюте - шетел валютасы 
түріндегі пайда

прибыль в процентах от номинальной стоимости 
капитала - капиталдың атаулы құнынан түскен 
пайыздық пайда

прибыль в распоряжении - иеленуіндегі пайда
прибыль в расчете на одну обыкновенную акцию - 
əдеттегі бір акцияға шаққандағы пайда

прибыль в результате нововведений - жаңа 
енгізілімдер нəтижесінде түскен пайда

прибыль в результате расширения деятельности - 
қызметті ұлғайту нəтижесінде түскен пайда

прибыль в тарифах - тарифтердегі пайда
прибыль в форме процентов - пайыз нысанындағы 
пайда

прибыль валовая - жалпы пайда 
прибыль валютная - валюталық пайда
прибыль вероятная - ықтимал пайда
прибыль вычисленная - есептелген пайда
прибыль годовая - жылдық пайда
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прибыль до вычета налогов - салықтарды шегергенге 
дейінгі пайда

прибыль до вычета налогов и процентов - салықтар 
мен пайыздарды шегергенге дейінгі пайда

прибыль до налогов - салыққа дейінгі пайда
прибыль до налогообложения - салық салынғанға 
дейінгі пайда

прибыль до обложения налогом - салық салынғанға 
дейінгі пайда

прибыль до приобретения - сатып алуға дейінгі пайда
прибыль до уплаты налогов - салықтар төленгенге 
дейінгі пайда

прибыль до уплаты налогов и процентов - салықтар 
мен пайыздарды төлегенге дейінгі пайда

при быль до уплаты процентов и налогов - пайыздар 
мен салықтар төленгенге дейінгі пайда

прибыль добавочная - қосылған пайда
прибыль дополнительная - қосымша пайда
прибыль за вычетом налога - салықты шегергеннен 
кейінгі пайда

прибыль за счет повышения валютного курса - 
валюта бағамын көтеру есебінен алынған пайда

прибыль за счет рыночной стоимости ценной бумаги 
- бағалы қағаздың нарықтық құны есебінен алынған 
пайда

прибыль и убыток в иностранной валюте - шетел 
валютасымен есептелген пайда мен залал

прибыль из определенного источника - белгілі бір 
негізден түскен пайда

прибыль избыточная - басы артық пайда
прибыль капитализированная - капиталға 
айналдырылған пайда

прибыль капитальная - күрделі қаржы пайдасы 
прибыль “книжная” - “кітап жүзіндегі” пайда
прибыль компании - компания пайдасы
прибыль компании в расчете на одну акцию, 
исчисленная путем деления чистой прибыли на все 
акции - компанияның бір акцияға шаққандағы таза 
пайдасын барлық акцияларға бөлу арқылы есептелген 
пайдасы

прибыль компании в расчете на одну акцию, 
исчисленная путем деления чистой прибыли на 
стоимость всех акций - компанияның бір акцияға 
шаққандағы таза пайдасын барлық акциялардың 
құнына бөлу жолымен есептелген пайдасы

прибыль конъюнктурная - жағдаяттық пайда
прибыль корпорации - корпорацияның пайдасы
прибыль корпорации до уплаты налогов - 
корпорацияның салықтар төленгенге дейінгі пайдасы

прибыль краткосрочная - қысқа мерзімді пайда
прибыль курсовая - бағамдық пайда 
прибыль монополистическая - монополистік пайда
прибыль монопольная - монополиялық пайда
прибыль на акционерный капитал - акционерлік 
капиталға шаққандағы пайда

прибыль на акцию - акцияға шаққандағы пайда
прибыль на инвестированный капитал - 
инвестицияланған капиталға шаққандағы пайда

прибыль на капитал - капиталға шаққандағы пайда
прибыль на одну акцию - бір акцияға шаққандағы 
пайда 

прибыль налогооблагаемая - салық салынатын пайда
прибыль национального банка - ұлттық банктің 
пайдасы

прибыль нераспределенная - бөлінбеген пайда 
прибыль нетто - таза пайда 
прибыль, облагаемая налогом - салық салынатын 
пайда

прибыль объявленная - жарияланған пайда
прибыль ожидаемая - күтілген пайда
прибыль операционная - операциялық пайда
прибыль остаточная - қалдықтық пайда
прибыль от акций - акциялардан алынған пайда
прибыль от инвестиций - инвестициялардан түскен 
пайда

прибыль от иностранной валюты - шетелдік 
валютадан түскен пайда

прибыль от капитала - капиталдан түскен пайда
прибыль от капиталовложений - күрделі қаржы 
жұмсалымынан түскен пайда

прибыль от контроля - бақылаудан түскен пайда
прибыль от контроля у держателей контрольного 
пакета акций - акциялардың бақылау пакетін 
ұстаушылардағы бақылаудан түскен пайда

прибыль от конъюнктуры - жағдаяттан алынған пайда
прибыль от ликвидности - өтімділіктен алынған пайда
прибыль от облигации - облигациядан алынған пайда
прибыль от облигации с фиксированной ставкой - 
мөлшерлемесі тиянақталған облигациядан алынған 
пайда

прибыль от операций - операциялардан түскен пайда
прибыль от основной деятельности - негізгі қызметтен 
түскен пайда

прибыль от перепродажи по более высокой цене - 
неғұрлым жоғары бағамен қайта сатудан алынған 
пайда 

прибыль от поглощения - жұтылудан түскен пайда
прибыль от прекращенных операций - тоқтатылған 
операциялардан түскен пайда

прибыль от процентов - пайыздардан алынған пайда
прибыль от реализации - өткізуден түскен пайда
прибыль от реализации нововведения - жаңа 
енгізілімді жүзеге асырудан түскен пайда

прибыль от реализации оборотных средств - айналым 
қаражатын өткізуден түскен пайда

прибыль от реализации основных средств, иного 
имущества - негізгі құрал-жабдықты, өзге де мүлікті 
өткізуден түскен пайда

прибыль от реализации основных фондов, 
малоценных и быстроизнашивающихся предметов 
и нематериальных активов - негізгі қорларды, арзан 
бағалы, тез тозатын заттарды жəне бейматериалдық 
активтерді өткізуден түскен пайда

прибыль от реализации продукции, выполнения 
работ, оказания услуг - өнімді өткізуден, жұмыстарды 
орындаудан, қызмет көрсетуден түскен пайда
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прибыль от реализации товаров - тауарларды өткізуден 
түскен пайда

прибыль от ревальвации - ревальвациядан алынған 
пайда

прибыль от рекламы - жарнамадан түскен пайда
прибыль от снижения убыточности - залалдылықты 
кемітуден түскен пайда

прибыль от страховых операций - сақтандыру 
операцияларынан түскен пайда

прибыль от ценных бумаг - бағалы қағаздардан 
алынған пайда

прибыль от экономии управленческих расходов - 
басқару шығынын үнемдеуден түскен пайда

прибыль относительная - салыстырмалы пайда
прибыль оценочная - бағаламалық пайда
прибыль перед уплатой налогов - салық төлеудің 
алдындағы пайда 

прибыль перед уплатой процентов - пайыз төлеудің 
алдындағы пайда 

прибыль “пик ап” - “пик ап” пайда 
прибыль планируемая - жоспарланатын пайда
прибыль плановая - жоспарлы пайда
прибыль по внебалансовым операциям - теңгерімнен 
тыс операциялар бойынша алынған пайда

прибыль по забалансовым операциям - теңгерімнен 
тысқары операциялар бойынша алынған пайда

прибыль после вычета налогов - салықтарды 
шегергеннен кейінгі пайда

прибыль после уплаты налогов - салықтарды 
төлегеннен кейінгі пайда

прибыль после уплаты процентов - пайыз төленгеннен 
кейінгі пайда

прибыль постоянная - тұрақты пайда
прибыль потенциальная - əлеуетті пайда
прибыль потребителя - тұтынушы пайдасы
прибыль предпринимательская - кəсіпкерлік пайда
прибыль распределенная - бөлінген пайда
прибыль расчетная - есептік пайда
прибыль реинвестированная - қайта инвестицияланған 
пайда

прибыль упущенная - алынбай қалған пайда, ұтылған 
пайда

прибыль учредительская - құрылтайшылардың 
пайдасы

прибыль финансовая - қаржы пайдасы
прибыль холдинговая - холдинг пайдасы
прибыль чистая - таза пайда
прибыль экономическая - экономикалық пайда
прибыль экстраординарная - əдеттен тыс пайда
прибыль эмиссионная - эмиссиялық пайда
прибыльная операция - пайдалы операция, пайда 
түсіретін операция 

прибыльная сделка - пайдалы мəміле, пайда түсіретін 
мəміле

прибыльное использование заемных средств - қарыз 
қаражатын пайдалы түрде пайдалану

прибыльное использование капитала - капиталды 
пайдалы түрде пайдалану 

прибыльность - пайдалылық 
прибыльность акций - акциялардың пайдалылығы
прибыльность банка - банктің пайдалылығы
прибыльность инвестиций - инвестициялардың 
пайдалылығы

прибыльность облигаций - облигациялардың 
пайдалылығы

прибыльность операций - операциялардың 
пайдалылығы

прибыльность продаж - сатудың пайдалылығы, 
сатылымның пайдалылығы

прибыльность проекта - жобаның пайдалылығы
прибыльность реализации - өткізудің пайдалылығы
прибыльно-ценовой коэффициент - пайда-баға 
коэффициенті 

прибыльные капиталовложения - пайдалы күрделі 
жұмсалым, пайда түсіретін күрделі жұмсалым

прибыльный - пайдалы, пайда түсіретін
прибытие - келу
прибытие-выбытие - келіп-кеткендік, келу-кету 
прибытие с визитом - сапармен келу
приватизатор - жекешелендіруші 
приватизационный инвестиционный купон - 
инвестициялық жекешелендіру купоны

приватизационный купон - жекешелендіру купоны
приватизационный фонд - жекешелендіру қоры
приватизационный чек - жекешелендіру чегі
приватизация - жекешелендіру 
приватизация банка - банкті жекешелендіру 
приватизация государственного имущества - 
мемлекеттік мүлікті жекешелендіру

приватизация государственной собственности - 
мемлекеттік меншікті жекешелендіру

приватизация государственных предприятий - 
мемлекеттік кəсіпорындарды жекешелендіру

приватизация денежная - ақшалай жекешелендіру
приватизация жилья - тұрғын үйді жекешелендіру
приватизация земли - жерді жекешелендіру
приватизация малая - шағын жекешелендіру
приватизация объектов государственной 
собственности - мемлекеттік меншік объектілерін 
жекешелендіру

приватизация по конкурсу - конкурс бойынша 
жекешелендіру

приватизация собственности - меншікті жекешелендіру
приватизация торговли - сауданы жекешелендіру
приватизация чековая - чектік жекешелендіру
приватизация через аукцион - аукцион арқылы 
жекешелендіру

приватизирование - жекешелендіру
приватное размещение ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды жекешелеп орналастыру

приватный - жекеше; бейресми
приведение в движение - қозғалысқа келтіру
приведение в действие - іске қосу 
приведение в действие механизма процентных ставок 

- пайыздық мөлшерлеме тетігін іске қосу
приведение в норму - қалыпқа келтіру
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приведение в порядок - ретке келтіру 
приведение в соответствие - сəйкестікке келтіру
приведение дела в порядок - істі ретке келтіру
приведение доводов - дəлелдер келтіру
приведение доказательств - дəлелдемелер келтіру
приведение доходов и расходов в соответствие - кіріс 
пен шығысты сəйкестікке келтіру 

приведение контракта в исполнение - келісімшартты 
орындау

приведение решения в исполнение - шешімді    
орындау

приведенная стоимость - келтірінді құн
приведенные затраты - келтірінді шығын
приведенный финансовый отчет - қаржының 
келтірінді есебі

привести в равновесие - тепе-теңдікке келтіру
привести в соответствие - сəйкестендіру 
приветственная речь - құттықтау сөз
приветстветственный - құттықтау
приветствие - сəлемдесу, құттықтау
привешиваемый ярлык - ілінетін құлақша қағаз
привилегии - артықшылықтар
привилегированная акция - артықшылықты акция 
привилегированная акция без права голоса - дауыс 
алу құқығын бермейтін артықшылықты акция 

привилегированная акция с правом голоса - дауыс 
алу құқығын беретін артықшылықты акция 

привилегированная акция с правом досрочного 
выкупа - мерзімінен бұрын сатып алу құқығын 
беретін артықшылықты акция

привилегированная акция с регулируемой 
процентной ставкой - пайыздық мөлшерлемесі 
реттелетін артықшылықты акция

привилегированная акция с участием в дивидендах - 
дивидендке қатысатын артықшылықты акция

привилегированная возвратная акция - қайтарылатын 
артықшылықты акция

привилегированная кумулятивная акция - 
артықшылықты шоғырланбалы акция

привилегированная облигация - артықшылықты 
облигация

привилегированная обыкновенная акция - 
артықшылықты кəдуілгі акция 

привилегированная ценная бумага - артықшылықты 
бағалы қағаз

привилегированное право - артықшылықты құқық, 
пұрсатты құқық

привилегированность - артықшылық 
привилегированные средства - артықшылықты 
қаражат

привилегированные условия кредита - кредиттің 
артықшылықты шарттары

привилегированные условия ссуд - несиенің 
артықшылықты шарттары

привилегированный дивиденд - артықшылықты 
дивиденд

привилегированный доступ - артықшылықты рұқсат, 
артықшылықты қолжеткізім

привилегированный заемщик - артықшылықты 
қарызгер

привилегированный капитал - пұрсатты капитал
привилегированный кредит - артықшылықты      
кредит

привилегированный кредитор - артықшылықты 
несиегер

привилегия - пұрсат, артықшылық
привилегия временная - уақытша артықшылық
привилегия досрочного выкупа - мерзімінен бұрын 
өтеуін төлеп алу артықшылығы

привилегия исключительная - айрықша артықшылық
привилегия налоговая - салықтық артықшылық
привилегия обмена - айырбас артықшылығы
привилегия подписки - жазылыстың артықшылығы
привилегия реинвестиционная - қайта инвестициялау 
артықшылығы

привилегия таможенная - кедендік артықшылық
привилегия тарифная - тарифтік артықшылық
привилегия торговая - сауда артықшылығы
привилегия финансовая - қаржылық артықшылық
привилегия экономическая - экономикалық 
артықшылық

привлекательность - тартымдылық
привлекательность для инвесторов - инвесторлар үшін 
тартымдылық (кəсіпорын туралы) 

привлекательность инвестиционная - инвестициялық 
тартымдылық 

привлекательность проекта - жобаның тартымдылығы 
привлекательность рекламы - жарнаманың 
тартымдылығы 

привлекательность рынка - нарықтың тартымдылығы
привлекательные капиталовложения - тартымды 
күрделі жұмсалым

привлекательный - тартымды 
привлечение депозитов - депозит тарту, депозитті 
жұмылдыру

привлечение инвестиции - инвестицияларды тарту
привлечение инвесторов - инвесторларды тарту
привлечение иностранного капитала - шетелдік 
капиталды тарту

привлечение иностранных инвестиций - шетелдік 
инвестицияларды тарту

привлечение к ответственности - жауапқа тарту
привлечение капитала - капиталды тарту
привлечение капиталовложений - күрделі қаржы 
жұмсалымын тарту

привлечение клиентов - клиенттерді тарту
привлечение кредита - кредит тарту, кредитті 
жұмылдыру

привлечение кредитных механизмов - кредит 
тетіктерін тарту

привлечение кредитных ресурсов - кредит 
ресурстарын тарту

привлечение крупномасштабных инвестиций - ірі 
ауқымды инвестицияларды тарту

привлечение материальных и финансовых ресурсов - 
материалдық жəне қаржы ресурстарын тарту



889 ПРИЕМЛЕМЫЙ

привлечение мелких вкладчиков - ұсақ 
салымшыларды тарту

привлечение новых клиентов - жаңа клиенттер тарту
привлечение новых технологий - жаңа технологиялар 
тарту

привлечение оборотных средств - айналым қаражатын 
тарту

привлечение покупателей - сатып алушыларды тарту
привлечение посредника - делдалды тарту
привлечение средств - қаражат тарту
привлечение финансовых ресурсов - қаржы 
ресурстарын тарту

привлечение фондов - қорларды тарту, қорларды 
жұмылдыру

привлечение частного капитала - жекеше капиталды 
тарту

привлечение частных и зарубежных инвесторов - 
жекеше жəне шетелдік инвесторларды тарту

привлечение эксперта - сарапшыны тарту
привлеченные оборотные средства - тартылған 
айналым қаражаты, тартылынды айналым қаражаты

привлеченные ресурсы - тартылынды ресурстар
привлеченные ресурсы банка - банктің тартылынды 
ресурстары

привлеченные средства - тартылынды қаражат 
привлеченный капитал - тартылынды капитал
привоз - əкелім
привычка - дағды, əдет
привычка покупательская - сатып алушылардың 
дағдысы

привычка потребительская - тұтынушыардың дағдысы
привычка укоренившаяся - орныққан дағды
приглашение - шақыру
приглашение к переговорам - келіссөзге шақыру
приглашение к сделке - мəмілеге шақыру
приглашение к тендеру - тендерге шақыру
приглашение к участию в торгах - сауда-саттыққа 
қатысуға шақыру

приглашение личное - жекелей шақыру, жеке шақыру
приглашение на аукцион - аукционға шақыру
приглашение на прием - қабылдауға шақыру
приглашение на работу - жұмысқа шақыру
приглашение на торги - сауда-саттыққа шақыру
приглашение на участие в торгах - сауда-саттыққа 
қатысуға шақыру

приглашение начать деловое сотрудничество - 
іскерлік ынтымақтастықты бастауға шақыру

приглашение официальное - ресми шақыру
приговор - үкім 
приговор в отношении вещи - затқа қатысты үкім
приговор в отношении лица - тұлғаға қатысты үкім
приговор обвинительный - айыптау үкімі
приговор окончательный - ақырғы үкім
приговор оправдательный - ақтау үкімі 
приговор судебный - сот үкімі
приговор условный - шартты үкім 
пригодность - жарамдылық
пригодность для продажи - сатуға жарамдылық

пригодные документы - жарамды құжаттар
пригодный для биржевых операций - биржа 
операцияларына жарамды

пригодный для рефинансирования - қайта 
қаржыландыруға жарамды

приграничный - іргелес, шекаралас
прием - қабылдау; қонақасы беру
прием вклада - салымды қабылдау
прием денег в кассу - ақшаны кассаға қабылдау
прием документов - құжаттарды қабылдау
прием документов выборочный - құжаттарды іріктеп 
қабылдау

прием дружеский - достық қабылдау
прием заявок на участие - қатысуға берілген 
өтінімдерді қабылдау

прием коммунальных и иных платежей - 
коммуналдық жəне өзге төлемдерді қабылдау 

прием на постоянную работу - тұрақты жұмысқа 
қабылдау

прием на работу - жұмысқа қабылдау
прием на страхование - сақтандыруға қабылдау
прием неофициальный - бейресми қабылдау
прием официальный - ресми қабылдау
прием перевода - аударымды қабылдау 
прием подписки - жазылымды қабылдау
прием поставленных ценных бумаг - жеткізілген 
бағалы қағаздарды қабылдау

прием почтового отправления - пошта жөнелтімін 
қабылдау

прием почты - поштаны қабылдау
прием претензий - кінəрат-талаптарды қабылдау 
приемка в срок - мерзімінде қабылдау
приемка государственная - мемлекеттік қабылдау
приемка документации - құжаттаманы қабылдау
приемка ценностей в хранилище гохрана - 
құндылықтарды мемлекеттік сақтау қоймасына 
қабылдау

приемлемая инвестиция - қолайлы инвестиция
приемлемая стоимость - қолайлы құн
приемлемая ценная бумага - қолайлы бағалы қағаз
приемлемость - қолайлылық 
приемлемость платежного требования - төлем 
талабының қолайлылығы

приемлемость цены - бағаның қолайлылығы
приемлемые банковские обязательства - банктің 
қолайлы міндеттемелері

приемлемые бумаги - қолайлы қағаздар
приемлемые коммерческие бумаги - қолайлы 
коммерциялық қағаздар

приемлемые ценные бумаги - қолайлы бағалы қағаздар
приемлемые цены - қолайлы баға
приемлемый - лайықты, қолайлы, қабылдауға, құптауға 
лайық

приемлемый акцепт - қолайлы акцепт 
приемлемый вексель - қолайлы вексель
приемлемый для банка - банк үшін қолайлы 
приемлемый для переучета - қайта есептеу үшін 
қолайлы 
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приемлемый заемщик - қолайлы қарызгер
приемлемый коммерческий банк - қолайлы 
коммерциялық банк

приемная - қабылдау бөлмесі, қабылхана
приемник - қабылдағыш 
прием-передача документов на хранение - құжаттарды 
сақтауға қабылдау-табыстау

приз - жүлде
приз денежный - ақшалай жүлде 
призвание - бейімділік
признавать - тану, танылсын, мойындау
признавать долг - борышты мойындау
признавать отзыв чека - чектің қайтарып алынуын 
мойындау

признак - белгі, нышан
признак банкротства - банкроттық белгісі
признак государственности - мемлекеттілік белгісі
признак действующего договора - қолданыстағы шарт 
белгісі 

признак заведения дел - істі жүргізу нышаны 
признак идентификационный - сəйкестендіру белгісі
признак качественный - сапалық белгі
признак количественный - сандық белгі
признак контракта - келісімшарт белгісі
признак неколичественный - сандық емес белгі
признак несостоятельности предприятия - 
кəсіпорынның дəрменсіздігі белгісі

признак отличительный - айрықшалық белгісі
признаки инфляции - инфляция белгілері
признаки платежности - төлемділік белгілері 
признаки платежности денежных знаков - ақша 
белгілерінің төлемділік белгілері 

признан не состоявшимся - өткізілмеген деп танылды 
признание - мойындау, тану 
признание гражданина недееспособным - азаматты 
əрекет етуге қабілетсіз деп тану

признание де-факто - іс жүзінде мойындау‚ іс жүзінде 
тану

признание де-юре - заң жүзінде мойындау‚ заң жүзінде 
тану

признание долга - борышты мойындау
признание задолженности - берешекті мойындау
признание законности - заңдылығын мойындау
признание законных прав - заңды құқықтарды 
мойындау

признание иска - талапты мойындау
признание лицензии недействительной - лицензияны 
жарамсыз деп тану

признание международное - халықаралық танылу
признание международно-правовое - халықаралық-
құқықтық танылу

признание на рынке - нарықта танылу
признание недействительным - жарамсыз деп тану
признание общественное - қоғамдық танылу
признание обязательств - міндеттемелерді мойындау
признание ответственности - жауапкершілікті 
мойындау

признание официальное - ресми мойындау

признание ошибки - қатені мойындау
признание права - құқықты мойындау
признание правовое - құқықтық мойындау
признание претензии - кінəрат-талапты мойындау 
признание результатов голосования 
недействительными - дауыс берудің нəтижелерін 
жарамсыз деп тану

признание счетов правильными - шоттарды дұрыс деп 
мойындау

признание таможенного брокера банкротом - кеден 
делдалының банкрот деп танылуы

признание таможенного обеспечения - кедендік 
қамтамасыз етуді тану

признание юридической силы - заңи күшін тану
признанное требование - мойындалған талап 
призыв граждан на воинскую службу по мобилизации 

- азаматтарды жұмылдыру бойынша əскери қызметке 
шақыру

призывник - əскерге шақырылушы 
призывной участок - əскерге шақыру телімі
прийти к выводу - тұжырымға келу
прийти к договоренности - уағдаластыққа келу
прийти к застою - тоқырауға тап болу
приказ - бұйрық 
приказ альтернативный - баламалы бұйрық
приказ банка о платеже - банктің төлем туралы 
бұйрығы 

приказ биржевой - биржалық бұйрық
приказ биржевому брокеру - биржа брокеріне бұйрық
приказ брокеру - делдалға бұйрық, брокерге бұйрық
приказ брокеру, ограниченный временем - делдалға 
уақыты шектелген бұйрық

приказ брокеру, ограниченный условиями - делдалға 
шарттармен шектелген бұйрық

приказ брокеру, ограниченный ценой - делдалға 
бағамен шектелген бұйрық 

приказ внебиржевой - биржадан тысқары бұйрық 
приказ, действующий один день - бір күн қолданыста 
болатын бұйрық

приказ дискреционный - дискрециялық бұйрық 
приказ заплатить - төленсін деген бұйрық
приказ клиента банку о проведении регулярных 
платежей - клиенттің банкке тұрақты төлемдер төлеу 
туралы бұйрығы

приказ клиента брокеру купить по наилучшему 
курсу - клиенттің брокерге ең тəуір бағаммен сатып 
алу жөніндегі бұйрығы

приказ клиента брокеру не повышать цену - клиенттің 
брокерге бағаны көтермеу жөніндегі бұйрығы

приказ клиента брокеру не снижать цену - клиенттің 
брокерге бағаны төмендетпеу жөніндегі бұйрығы

приказ клиента брокеру о покупке по наилучшей 
текущей цене - клиенттің брокерге ағымдағы ең тəуір 
бағамен сатып алу жөніндегі бұйрығы

приказ купить или продать по наилучшему курсу - ең 
тəуір бағам бойынша сатып алу немесе сату жөніндегі 
бұйрық

приказ лимитный - лимиттік бұйрық 
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приказ на день - бір күндік бұйрық
приказ на неполный лот - толымсыз топтамаға бұйрық
приказ на покупку - сатып алуға бұйрық
приказ на покупку ценных бумаг - бағалы қағаздар 
сатып алуға берілген бұйрық

приказ на полный лот - толық лотқа бұйрық
приказ на проведение операций с ценными бумагами 

- бағалы қағаздармен операциялар жасауға берілген 
бұйрық

приказ на продажу - сатуға бұйрық
приказ на продажу ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
сатуға берілген бұйрық

приказ на распределение - бөлуге берілген бұйрық
приказ нерыночный - бейнарықтық бұйрық
приказ о конфискации - тəркілеу туралы бұйрық
приказ о переводе денег - ақша аудару туралы бұйрық
приказ о платеже - төлем туралы бұйрық
приказ о покупке - сатып алу туралы бұйрық
приказ о приостановке платежей - төлемдерді тоқтата 
тұру туралы бұйрық

приказ о сделке на срок - мерзімдік мəміле туралы 
бұйрық

приказ о снятии денег со счета - шоттан ақша алу 
туралы бұйрық

приказ об автоматической авторизации - автоматты 
авторландыру туралы бұйрық

приказ об изъятии - алу туралы бұйрық
приказ об обращении взыскания на имущество 
должника - борышқордың мүлкінен ақы өндіріп алу 
туралы бұйрық

приказ об оценке имущества государственного 
должника - мемлекеттік борышкердің мүлкін бағалау 
туралы бұйрық

приказ открытый - ашық бұйрық
приказ письменный - жазбаша бұйрық
приказ по определенной цене - белгілі бір баға 
жөніндегі бұйрық

приказ по определенной цене или выше - белгілі бір 
баға немесе одан жоғары баға жөніндегі бұйрық

приказ по передаче права подписи - қол қою құқығын 
табыстау жөніндегі бұйрық

приказ по приостановке - тоқтата тұру жөніндегі 
бұйрық

приказ словесный - ауызша бұйрық
приказ “спрэд” - “спрэд” бұйрық 
приказ “стоп” - “тоқтатым” бұйрық 
приказ “стоп-лимит” - “тоқтатым-лимит” бұйрық 
приказ суда (судебный) - соттың бұйрығы
приказ условный - шартты бұйрық
приказание - бұйрық беру
приказание письменное - жазбаша бұйрық беру
приказы по личному составу - жеке құрам бойынша 
бұйрықтар 

приказывающая сторона - бұйрық беруші тарап
прикарманивать деньги - ақшаны жымқыру
прикарманивать ценные бумаги - бағалы қағаздарды 
жымқыру

прикидка - шамалау 

прикидочная оценка - шамалап бағалау 
прикидывание - шамамен есептеу
прикладное - қолданбалы
“прикосновение” - “жанасу” 
прикрепление - тіркелу, тіркеу, бекіту 
прилагаемый - тіркеулі, қоса тіркеліп отырған
прилагать к письму - хатқа тіркеу
приладка (предварительная ставка) рекламного 
модуля - жарнамалық модульді алдын ала орналастыру 
мөлшерлемесі

прилегающий - іргелес, жапсарлас (басқа 
жылжымайтын мүлікпен жапсарлас)

прилив - құйылу 
прилив валюты - валютаның құйылуы 
прилив денег - ақшаның құйылуы 
прилив золота - алтынның құйылуы 
прилив и отлив - құйылу жəне тартылу (сарқылу)
прилив и отлив капитала - капиталдың құйылуы мен 
сарқылуы

прилив капитала - капиталдың құйылуы
приложение - қосымша 
приложение документов - құжаттарды қоса тіркеу
приложение к балансу - теңгерімге қосымша
приложение к векселю добавочного листа (аллонжа) - 
вексельге қосымша парақты (аллонжды) тіркеу

приложение к делу - іске қоса тіркеу
приложение к договору - шартқа қосымша 
приложение к контракту - келісімшартқа қосымша
приложение к письму - хатқа тіркеу, хатқа қосымша
приложение к смете поступлений - түсімдер сметасына 
қосымша 

приложение к смете расходов - шығыс сметасына 
қосымша 

приложение усилия - күш салу
прима - прима 
прима конвертируемости - айырбасталымдылық 
примасы 

примат - басымдылық 
применение - қолдану 
применение автоматизации - автоматтандыруды 
қолдану

применение антидемпинговых процедур - демпингіге 
қарсы тəртіптерді қолдану

применение вето - вето қолдану, тыйым қолдану
применение власти - билікті қолдану
применение гарантии - кепілдікті қолдану
применение гражданского законодательства по 
аналогии - азаматтық заңдарды ұқсастық бойынша 
қолдану

применение гражданское - азаматтық қолдану
применение закона - заңды қолдану
применение законное - заңды түрде қолдану
применение контрольно-кассовых машин с 
фискальной памятью - фискалдық жады бар 
бақылау-касса машиналарын қолдану

применение маркетинга - маркетингіні қолдану
применение мер - шаралар қолдану
применение метода - əдісті қолдану
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применение на практике - практикада қолдану
применение оговорки - ескертпе қолдану
применение патента - патентті қолдану
применение положения - ережелерді қолдану
применение санкции - ықпалшара қолдану
применение системы - жүйені қолдану
применение тарифа - тарифті қолдану
применение техники - техниканы қолдану
применение технологии - технологияны қолдану
применимый - қолданымды
применяемый - қолданылатын
применяемый капитал - қолданылатын капитал
применяемый курс - қолданылатын бағам
пример - үлгі, өнеге
примерная номенклатура дел - істердің үлгі 
номенклатурасы

примерно равна цене исполнения - шамамен орындалу 
бағасына тең

примерный перечень документов - құжаттардың үлгі 
тізбесі

примечание - ескерту
примечание к финансовой отчетности - қаржы 
есептемесіне ескерту

примечания текстуальные - мəтіндік ескертулер
примитивность - қарадүрсін 
“приму в любом виде” - “кез келген түрінде 
қабылдаймын”

примыкающая недвижимость - жапсарлас мүлік
принадлежащая недвижимость - тиесілі мүлік
принадлежности канцелярские - кеңсе жабдықтары
принадлежность - керек-жарақ; тиесілілік
принадлежность тарифов - тарифтердің тиесілілігі
принесение дохода - табыс келтіру
принесение пользы - пайда əкелу
принесение процента - пайыз келтіру
принесение процентного дохода - пайыздық табыс 
келтіру

принесение убытков - залал келтіру
принимаемость - қабылданғыштық
принимаемый банком долговой документ - банк 
қабылдайтын борышкерлік құжат

принимать - қабылдау, алу
принимать в зачет платежа - төлем есебіне алуға 
қабылдау

принимать в качестве залога - кепіл ретінде қабылдау
принимать в консорциум - консорциумға қабылдау
принимать в расчет - есепке алу 
принимать в счет платежа - төлем есебіне қабылдау
принимать деньги на депозит - депозитке ақша 
қабылдау

принимать депозиты - депозиттерді қабылдау
принимать за основу - негізге алу 
принимать к сведению - назарға алу, қаперге алу 
принимать меры - шара қолдану
принимать на себя делькредере - өзіне делькредере 
қабылдау

принимать на себя долговое обязательство - өзіне 
борышкерлік міндеттемелерді қабылдау

принимать на себя обязательства - өзіне міндеттемелер 
қабылдау 

принимать на себя обязательства по долгу - өзіне 
борыш бойынша міндеттемелер қабылдау

принимать на себя обязательства по 
распространению займа - өзіне қарызхатты тарату 
жөнінде міндеттемелер қабылдау

принимать на себя обязательства по ссуде - өзіне 
несие бойынша міндеттемелер қабылдау

принимать на себя обязательство - өзіне міндеттеме 
қабылдау

принимать обязательство - міндеттеме қабылдау
принимать под расписку - қолхат беріп қабылдау
принимать предложение о покупке ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды сатып алу туралы ұсыныс қабылдау

принимать предложение о продаже ценной бумаги по 
наивысшей цене - бағалы қағазды ең жоғары бағамен 
сату туралы ұсыныс қабылдау

принимать предъявляемые акции - ұсынылатын 
акцияларды қабылдау

принимать риск - тəуекелді қабылдау
принимать участие в торгах - сауда-саттыққа қатысу
принимать чеки - чектерді қабылдау
принимающий банк - қабылдаушы банк
принимающий документы на инкассо - құжаттарды 
инкассоға қабылдаушы

приносящий доход - табыс əкелетін (облигациялар 
туралы)

приносящий доход в виде процента - пайыз түрінде 
табыс əкелетін

приносящий проценты - процент əкелетін
принтер - принтер 
принудительная аукционная продажа - мəжбүрлі 
аукциондық сату

принудительная ликвидация предприятия - 
кəсіпорынды мəжбүрлеп тарату

принудительная лицензия - мəжбүрлемелі лицензия
принудительная надпись - мəжбүрлемелі жазба
принудительная налоговая система - мəжбүрлемелі 
салық жүйесі

принудительная продажа - мəжбүрлі сату
принудительная продажа недвижимости - 
жылжымайтын мүлікті мəжбүрлемелі сату

принудительная продажа недвижимости за неуплату 
налогов - салықтарды төлемегені үшін жылжымайтын 
мүлікті мəжбүрлемелі сату 

принудительная продажа обеспечения - кепілдікті 
мəжбүрлі сату

принудительная продажа обеспечения в случае 
непогашения кредита - кредит өтелмеген жағдайда 
қамсыздандырманы мəжбүрлі сату

принудительное взимание налога - салықты 
мəжбүрлеп алу

принудительное взимание налога с лиц, 
уклоняющихся от его уплаты - салық төлеуден 
жалтарған тұлғалардан салықты мəжбүрлеп алу

принудительное взыскание налогов - салықтарды 
мəжбүрлеп өндіріп алу 
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принудительное взыскание налоговой задолженности 
- салық берешегін мəжбүрлеп өндіріп алу

принудительное двойное налогообложение - 
мəжбүрлемелі қос салық салу

принудительное изъятие банковской лицензии - банк 
лицензиясын мəжбүрлеп алу

принудительное разделение хозяйствующих 
субъектов - шаруашылық жүргізуші субъектіні 
мəжбүрлі бөлісу

принудительное списание средств - қаражатты 
мəжбүрлі түрде есептен шығару 

принудительное списание средств со счетов в банках 
- банктердегі шоттардан қаражатты мəжбүрлі есептен 
шығару 

принудительные государственные займы - 
мемлекеттік мəжбүрлеме қарызхаттар

принудительные инвестиции - мəжбүрлеме 
инвестициялар 

принудительные меры - мəжбүрлеу шаралары
принудительные сбережения - мəжбүрлі жинақ       
ақша

принудительные ссуды - мəжбүрлеме несие
принудительный валютный курс - мəжбүрлеме 
валюталық бағам 

принудительный выкуп доли участника - 
қатысушының үлесін мəжбүрлі түрде сатып алу

принудительный заем - мəжбүрлі қарыз
принудительный курс - мəжбүрлеме бағам 
принудительный рынок - мəжбүрлеме нарық 
принудительный труд - мəжбүрлеме еңбек, еріксіз 
еңбек

принуждение - мəжбүрлеу, күштеу 
принуждение к выполнению налогового 
законодательства - салық заңнамасын орындауға 
мəжбүрлеу

принуждение экономическое - экономикалық 
мəжбүрлеу

принужденная конверсия - мəжбүрлі конверсия, 
мəжбүрлі айырбасталым

принцип - принцип, қағидат, ұстаным 
принцип биржевой торговли - биржалық сауда 
қағидаты

принцип благоразумия - парасаттылық қағидаты 
принцип бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
қағидаты

принцип взаимности - өзара түсіністік қағидаты
принцип всесторонности и комплексности в изучении 
архивных документов - мұрағат құжаттарын жан-
жақты жəне кешенді зерттеу қағидасы 

принцип выбора - таңдау қағидаты
принцип гласности государственного финансового 
контроля - мемлекеттік қаржылық бақылаудың 
жариялылығы қағидаты

принцип гласности налогового законодательства - 
салық заңдарының жариялылығы қағидаты

принцип двусторонних отношений - екі жақты 
қатынастар қағидаты

принцип денежного потока - ақша ағыны қағидаты

принцип доминирования - басымдық қағидаты
принцип достаточности - жеткіліктілік қағидаты
принцип достижения успеха - табысқа қол жеткізу 
қағидаты

принцип достоверности результатов государственного 
финансового контроля - мемлекеттік қаржылық 
бақылау нəтижелерінің растығы қағидаты 

принцип единоначалия - дара басшылық қағидаты
принцип единства бюджетной системы - бюджет 
жүйесінің біртұтастығы қағидаты

принцип единства кассы - кассаның біртұтастығы 
қағидаты

принцип единства налоговой системы - салық 
жүйесінің біртұтастығы қағидаты

принцип информационной прозрачности - ақпараттық 
ашықтық қағидаты

принцип исключения - шығарып тастау қағидаты
принцип исламского банковского дела - ислам банк 
ісінің қағидаты

принцип историзма в архивоведении - 
мұрағаттанудағы тарихилық қағида

принцип коллегиальности - алқалылық қағидаты
принцип коллизионного права - қайшылықты құқық 
қағидаты

принцип компенсации - орнын толтыру қағидаты, 
өтемақы қағидаты

принцип компетентности государственного 
финансового контроля - мемлекеттік қаржылық 
бақылаудың құзыреттілігі қағидаты

принцип кредитования - несиелендіру қағидаты
принцип максимального размера взноса - жарнаның 
ең көп мөлшері қағидаты

принцип маркетинга - маркетинг қағидаты
принцип материального стимулирования - 
материалдық ынталандыру қағидаты

принцип материальной заинтересованности - 
материалдық мүдделілік қағидаты

принцип материальности - материалдылық қағидаты
принцип минимакса - минимакс қағидаты
принцип минимального размера взноса - жарнаның ең 
аз мөлшері қағидаты

принцип минимизации затрат - шығынды барынша 
азайту қағидаты

принцип многосторонних отношений - көп жақты 
қатынастар қағидаты

принцип наибольшего благоприятствования - 
неғұрлым қолайлы жағдай жасау қағидаты

принцип наивысшей добросовестности - барынша 
адалдық қағидаты 

принцип накопления - қорлану қағидаты
принцип налогообложения - салық салу қағидаты 
принцип независимости государственного 
финансового контроля - мемлекеттік қаржылық 
бақылаудың тəуелсіздігі қағидаты

принцип неприкосновенности собственности - 
меншікке тиіспеу қағидаты

принцип обоснованности бюджетного планирования - 
бюджетті жоспарлаудың негізділігі қағидаты 
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принцип объективности государственного 
финансового контроля - мемлекеттік қаржылық 
бақылаудың объективтілігі қағидаты

принцип обязательности налогообложения - салық 
салудың міндеттілігі қағидаты

принцип одного окна - бір терезе қағидаты 
принцип оптимальности - оңтайлылық қағидаты
принцип основополагающий - негіздік қағидат
принцип осторожности - сақтық қағидаты, сақ 
болушылық қағидаты

принцип ответственности бюджетной системы - 
бюджет жүйесінің жауапкершілігі қағидаты

принцип оценки - бағалау қағидаты
принцип паритета - бара-барлық қағидаты
принцип планирования - жоспарлау қағидаты
принцип платежеспособности - төлем қабілеті 
қағидаты

принцип полноты бюджетной системы - бюджет 
жүйесінің толықтығы қағидаты

принцип последовательности бюджетной системы - 
бюджет жүйесінің дəйектілігі қағидаты

принцип приоритета - басымдық қағидаты
принцип приоритетности бюджетного планирования 

- бюджетті жоспарлаудың басымдығы қағидаты
принцип приоритетности бюджетной системы - 
бюджет жүйесінің басымдығы қағидаты

принцип прозрачности государственного финансового 
контроля - мемлекеттік қаржылық бақылаудың 
ашықтығы қағидаты

принцип происхождения - пайда болу, шығу тегі 
қағидаты

принцип равной выгоды - тең тиімділік қағидаты
принцип равных возможностей - тең мүмкіндіктер 
қағидаты

принцип распределения - бөліс қағидаты
принцип распределения резерва - сақтық қорды бөлу 
қағидаты

принцип регулирования денежной массы в 
обращении - айналыстағы ақша көлемін реттеу 
қағидаты

принцип результативности бюджетной системы - 
бюджет жүйесінің нəтижелілігі қағидаты

принцип руководящий - басшылыққа алынатын  
қағидат

принцип самоопределения - өзін-өзі билеу қағидаты
принцип свободной конкуренции - еркін бəсеке 
қағидаты

принцип сдельной оплаты труда - еңбекке кесімді ақы 
төлеу қағидаты

принцип систематизации хронологический - 
жүйелеудің хронологиялық принципі

принцип скользящего планирования - сырғымалы 
жоспарлау қағидаты

принцип соответствия - сəйкес келу қағидаты
принцип сопоставимости - салыстырымдылық 
қағидаты

принцип сопоставимости в оплате труда - еңбекке ақы 
төлеудегі салыстырымдылық қағидаты

принцип социальной защищенности - əлеуметтік 
қорғалғандық қағидаты

принцип социальной справедливости - əлеуметтік 
əділдік қағидаты

принцип справедливости - əділеттілік қағидаты
принцип справедливости налогообложения - салық 
салудың əділеттілігі қағидаты

принцип тематико-хронологический - тақырыптық-
хронологиялық принцип

принцип управления - басқару қағидаты
принцип управления персоналом - қызметкерлерді 
басқару қағидаты

принцип формирования платежного баланса - төлем 
теңгерімін қалыптастыру қағидаты

принцип функциональный - атқарымдық қағидат
принцип целового использования бюджетных средств 

- бюджет қаражатын нысаналы пайдалану қағидаты
принцип ценового выравнивания - бағамен теңестіру 
қағидаты

принцип ценообразования - баға белгілеу қағидаты
принцип экономический - экономикалық қағидат
принцип эффективности бюджетной системы - 
бюджет жүйесінің тиімділігі қағидаты

принцип эффективности труда - еңбектің тиімділігі 
қағидаты

принципал - принципал 
принципал “нераскрытый” - “сыры ашылмаған” 
принципал 

принципиальность - принциптілік, ұстанымпаздық
принципы аудита - аудит қағидаттары
принципы биржевой котировки - биржалық баға 
белгілеу қағидаттары

принципы действия - іс-əрекет қағидаттары
принципы кредитные - кредит қағидаттары
принципы организации бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есепті ұйымдастыру қағидаттары

принципы организации финансово-кредитного дела - 
қаржы-кредит ісін ұйымдастыру қағидаттары

принципы организационные - ұйымдастырушылық 
қағидаттары

принципы построения бюджетной системы - бюджет 
жүйесін құрылымдау қағидаттары

принципы применения тарифных ставок - тарифтік 
мөлшерлемелерді қолдану қағидаттары 

принципы применения тарифных ставок - тарифтік 
мөлшерлемелерді қолдану қағидаттары 

принципы распределения - бөлу қағидаты
принципы сотрудничества - ынтымақтастық 
қағидаттары

принципы управления - басқару қағидаттары
принципы учета - есепке алу қағидаттары
принципы ценообразования - баға түзу қағидаттары
принятие / акцепт / согласие - қабылдау / акцепт / 
келісу 

принятие в залог - кепілзат ретінде қабылдау
принятие в расчет - есепке қабылдау
принятие в члены - мүшелікке қабылдау
принятие в члены ВПС - ДПО мүшелігіне қабылдау
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принятие векселя к оплате - вексельді төлеуге 
қабылдау

принятие векселя к учету - вексельді есепке алуға 
қабылдау

принятие взноса - жарна қабылдау
принятие вкладов - салымды қабылдап алу
принятие вызова - шақыруды қабылдау
принятие гражданства - азаматтықты қабылдау
принятие декрета - декрет қабылдау
принятие дела - істі қабылдау
принятие дела для решения в порядке арбитража - 
істі төрелік тəртібімен шешу үшін қабылдап алу

принятие дела к производству - істі іс жүргізуге 
қабылдап алу

принятие денег на вклад - салымға ақша қабылдау 
принятие депеши - жеделхатты қабылдау
принятие документов - құжаттарды қабылдау
принятие документов на инкассо - құжаттарды 
инкассоға қабылдау

принятие долга - борышты қабылдау
принятие за основу - негіз ретінде қабылдау
принятие заказа - тапсырысты қабылдау
принятие заказа к исполнению - тапсырысты 
орындауға қабылдау 

принятие закладной - кепілпұлды қабылдау
принятие закона - заң қабылдау
принятие заявления - өтінішті қабылдау
принятие к руководству - басшылыққа алу
принятие к сведению - назарға алу 
принятие к учету - есепке қабылдау
принятие на депозит - депозитке қабылдау
принятие на себя расходов - шығысты өз міндетіне алу
принятие на себя руководство - басшылықты өз 
міндетіне алу

принятие на себя руководство делом - істі басқаруды 
өз міндетіне алу

принятие на склад - қоймаға қабылдау
принятие на хранение - сақтауға қабылдап алу
“принятые, но не объявленные” - “қабылданған, бірақ 
жарияланбаған” 

принятие новых членов - жаңа мүшелер қабылдау
принятие нотиса - нотис қабылдау
принятие объекта на баланс - объектіні теңгерімге 
қабылдау 

принятие обязательств - міндеттемелер қабылдау
принятие оговорки - ескертпені қабылдау
принятие ответственности - жауапкершілікті қабылдау
принятие ответственности по обязательствам другой 
стороны - басқа тараптың міндеттемелері бойынша 
жауапкершілікті қабылдау

принятие под расписку - қолхат беріп қабылдау, 
қолхатпен қабылдау

принятие поправки - түзетуді қабылдау
принятие поручения к исполнению - тапсырманы 
орындауға қабылдау

принятие предложения - ұсынысты қабылдау
принятие приглашения - шақыруды қабылдау
принятие проекта - жобаны қабылдау

принятие работы - жұмысты қабылдап алу
принятие резолюции - қарар қабылдау
принятие резолюции голосованием - қарарды дауыс 
беру арқылы қабылдау

принятие рекомендации - кепілдемені кабылдау
принятие решения - шешім қабылдау
принятие риска - тəуекелді қабылдау
принятие совместного документа - бірлескен құжат 
қабылдау

принятие спора к рассмотрению - дау-дамайды қарауға 
қабылдау

принятие тратты на инкассо - траттаны инкассоға 
қабылдау

принятие условий - шарттарды қабылдау
принятие участия - қатысу
принятие чека к оплате - чекті төлеуге қабылдау
принятие чрезмерного риска - шектен тыс тəуекелдікті 
қабылдау

принятые убытки - қабылданған залал
принятый курс - қабылданған бағам
принятый по ошибке - қате қабылданған
принять в качестве залога - кепілзат ретінде    
қабылдау

“принять ванну” - “ванна қабылдау”, “сазға отыру” 
принять к руководству - басшылыққа алу
принять резолюцию - қарар қабылдау
приобрести акции компании - компанияның 
акцияларын сатып алу

приобретаемый банк - сатып алынатын банк
приобретатель - сатып алушы 
приобретатель добросовестный - адал сатып алушы 
приобретатель ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
сатып алушы 

приобретать - сатып алу
приобретать и отчуждать - иелікке алу жəне иеліктен 
шығару 

приобретающий товар в кредит - тауарды кредитке 
сатып алушы

приобретение - сатып алу (иелікке алу, иелену)
приобретение активов - активтерді сатып алу
приобретение активов на нездоровой основе - 
активтерді кінəратты негізде сатып алу

приобретение активов с помощью заемных средств - 
активтерді қарыз қаражатының көмегімен сатып алу

приобретение акций - акцияларды сатып алу
приобретение акций в международных организациях 

- халықаралық ұйымдардан акциялар сатып алу
приобретение акций в уставном капитале 
хозяйственных обществ - шаруашылық қоғамдардың 
жарғылық капиталынан акциялар сатып алу

приобретение акций государственных предприятий - 
мемлекеттік ұйымдардың акцияларын сатып алу

приобретение акций иностранных организаций - 
шетелдік ұйымдардардың акцияларын сатып алу

приобретение акций учреждений - мекемелердің 
акцияларын сатып алу

приобретение банка - банкті сатып алу
приобретение биржевое - биржалық сатып алу
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приобретение в других странах - басқа елдерде сатып 
алу

приобретение валюты - валюта алу
приобретение гарантии - кепілдік алу
приобретение группой менеджеров контрольного 
пакета акций - менеджерлер тобының акциялардың 
бақылау пакетін сатып алуы

приобретение группой менеджеров контрольного 
пакета акций чужой компании - менеджерлер 
тобының бөтен компания акцияларының бақылау 
пакетін сатып алуы

приобретение дебиторской задолженности - 
дебиторлық берешекті сатып алу

приобретение долга - борышты сатып алу
приобретение доли - үлес алу
приобретение дочерней компании - еншілес 
компанияны сатып алу

приобретение имущества в виде основного капитала - 
мүлікті негізгі капитал түрінде сатып алу

приобретение капитала - капиталды сатып алу
приобретение компании - компанияны сатып алу, 
компанияның сатып алынуы

приобретение компании руководством - басшылықтың 
компанияны сатып алуы

приобретение контрольного пакета акций - 
акциялардың бақылау пакетін сатып алу

приобретение контрольного пакета акций со ссудой - 
несиелі акциялардың бақылау пакетін сатып алу

приобретение лицензии - лицензияны сатып алу
приобретение недвижимости в других странах - басқа 
елдерде жылжымайтын мүлік сатып алу

приобретение нематериальных активов - 
бейматериалдық активтерді сатып алу

приобретение одним банком другого - бір банктің 
екінші банкті сатып алуы

приобретение основных средств (фондов) - негізгі 
құрал-жабдықты (қорларды) сатып алу

приобретение патента - патентті сатып алу
приобретение по стоимости - құны бойынша сатып   
алу

приобретение права - құқықты сатып алу
приобретение права собственности - меншіктену 
құқығын сатып алу

приобретение ресурсов - ресурстарды сатып алу 
приобретение силы закона - заң күшіне ие болу
приобретение собственного капитала - меншікті 
капиталды сатып алу

приобретение собственности - меншікті сатып алу
приобретение статистических данных - статистикалық 
деректерді сатып алу

приобретение статуса акционерного общества - 
акционерлік қоғамның мəртебесін алу

приобретение статуса юридического лица - заңды 
тұлға мəртебесін алу

приобретение технологии - технологияға ие болу
приобретение товаров - тауарлар сатып алу
приобретение товаро-материальных ценностей - 
тауар-материалдық құндылықтарды сатып алу

приобретение фиксированных финансовых активов - 
тиянақталған қаржы активтерін сатып алу

приобретение фондов - қорларды сатып алу
приобретение ценных бумаг - бағалы қағаздарды сатып 
алу

приобретенная бумага - сатып алынған қағаз
приобретенные фонды - сатып алынған қорлар
приобретенные ценные бумаги - сатып алынған бағалы 
қағаздар 

приобщение - қосылу, телу
“приор” - “приор”
приоритет - басымдық, басыңқылық, артықшылық 
жағдай 

приоритет бюджетный - бюджеттік басымдық
приоритет заявки - өтінім басымдығы
приоритет конвенционный - келісімшарт бойынша 
басымдық, келісімшарттағы басымдық

приоритет национальный - ұлттық басымдық
приоритет национальных интересов - ұлттық 
мүдделердің басымдығы

приоритет, предоставляемый авиадепешам - 
авиажеделхатқа берілетін артықшылық

приоритет претензии - кінəрат-талаптың басымдығы
приоритет содержания над формой в бухгалтерском 
учете - бухгалтерлік есепте мазмұнның нысаннан 
басымдығы

приоритет требований - талаптардың басымдығы
приоритет частичный - ішінара басымдық
приоритетная депеша - артықшылықты жеделхат
приоритетная обработка - артықшылықпен өңдеу
приоритетно - басым түрде
приоритетное направление - басым бағыт
приоритетное отправление - артықшылықты жөнелтім
приоритетное почтовое отправление - басымдылығы 
бар пошта жөнелтімі

приоритетное право на залог - кепілзатқа басым құқық
приоритетное требование - басым талап
приоритетное финансирование - басым қаржыландыру
приоритетные акции - басымдықты акциялар
приоритетные капиталовложения - басымдықты 
күрделі жұмсалым

приоритетные сектора экономики - экономиканың 
басым секторлары

приоритетный - артықшылықты
приоритетный вид деятельности - басымдықты қызмет 
түрі

приоритетный порядок отправления - басымдықпен 
жөнелту тəртібі

приоритеты стратегические - стратегиялық 
басымдықтар

приоритеты экономической политики - экономикалық 
саясаттың басымдықтары

приостановить - кідірту, тоқтата тұру
приостановка - тоқтата тұру, кідірту
приостановка выдачи заработной платы - жалақы 
беруді тоқтата тұру

приостановка выдачи патента - патент беруді кідірту
приостановка выдачи ссуд - несие беруді тоқтата тұру 
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приостановка выплаты ссуды - несие төлеуді тоқтата 
тұру

приостановка выполнения обязательств по 
контракту - келісімшарт бойынша міндеттемелердің 
орындалуын кідірту

приостановка гарантийных испытаний - кепілдікті 
сынауларды тоқтата тұру

приостановка деятельности - қызметті тоқтата тұру
приостановка начисления процентов - пайыз есептеуді 
тоқтата тұру

приостановка односторонняя - бір жақты тоқтата    
тұру

приостановка переговоров - келіссөзді тоқтата тұру
приостановка платежа - төлемді тоқтата тұру
приостановка платежа по чеку - чек бойынша төлемді 
тоқтата тұру

приостановка повышения заработной платы - 
жалақыны арттыруды тоқтата тұру

приостановка прежнего обязательства - бұрынғы 
міндеттемені тоқтата тұру

приостановка работ - жұмыстарды тоқтата тұру
приостановка свободного обмена валюты - 
валюталардың еркін айырбасталымын тоқтата тұру

приостановка сдачи - өткізуді тоқтата тұру
приостановка торговли - сауданы тоқтата тұру
приостановка уплаты по чеку - чек бойынша төлеуді 
тоқтатып қою

приостановка экспертизы - сараптауды кідірту
приостановление - тоқтату, тоқтата тұру
приостановление выплаты пенсии - зейнетақы төлеуді 
тоқтата тұру

приостановление действия закона - заңның 
қолданылуын тоқтата тұру

приостановление договора - шартты тоқтата тұру
приостановление инфляции - инфляцияны тоқтату
приостановление исполнения решения - шешімнің 
орындалуын тоқтата тұру

приостановление платежей - төлемдерді тоқтата тұру
приостановление участия в торгах - сауда-саттыққа 
қатысуды тоқтата тұру

приостановленная торговля - уақытша тоқтатылған 
сауда 

приостановленный платеж - кідіртілген төлем 
приостановленный платеж по чеку - чек бойынша 
тоқтатыла тұрған төлем

“припас” - “сақталым” 
приписанная стоимость - тіркелінді құн 
приписка - қосып жазу 
приплюсовать - қосу, үстемелеу
приработок - қосымша табыс
приработок сдельный - кесімді қосымша табыс
приравнение - теңестіру
приравнять - теңестіру
приращение - үстелу, үстелім
приращение доходов - кірістің үстелуі
приращение издержек - шығынның үстелуі
приращение капитала - капиталдың үстелуі
приращение прибыли - пайданың үстелуі

приращение прибыли, предусмотренное сметой - 
пайданың сметада көзделген үстелуі

приращение процентов - пайыздың үстелуі
природа - табиғат
природа денег - ақшаның табиғаты
природа прибыли - пайданың табиғаты
природа стоимости - құн тегі
природные ресурсы - табиғи ресурстар 
природные условия - табиғи жағдайлар
природные факторы маркетинга - маркетингінің 
табиғи факторлары

природные экономические ресурсы - табиғи 
экономикалық ресурстар

природоохранные затраты - табиғат қорғау шығыны
природоохранные мероприятия - табиғат қорғау іс-
шаралары

природопользование - табиғатты пайдалану
природопользование рациональное - табиғатты 
ұтымды пайдалану

прирост - өсу, арту, өсім 
прирост акционерного капитала - акционерлік 
капиталдың өсуі

прирост денежной массы - ақша жиынының артуы 
прирост доходов - кірістің артуы
прирост естественный - табиғи өсу, табиғи өсім
прирост заработной платы - жалақының артуы
прирост издержки - шығын өсімі
прирост инфляции - инфляцияның артуы
прирост капитала - капиталдың өсуі
прирост капитала от акций - акциялардан алынған 
капиталдың өсуі

прирост капитала от облигаций - облигациялардан 
алынған капиталдың өсуі

прирост капиталовложений - күрделі қаржы 
жұмсалымының артуы 

прирост краткосрочный - қысқа мерзімді өсім
прирост населения - халықтың өсуі
прирост национального дохода - ұлттық табыстың 
артуы 

прирост норматива оборотных средств - айналым 
қаражаты нормативінің өсуі

прирост норматива собственных оборотных средств - 
меншікті айналым қаражаты нормативінің өсуі

прирост оборотного капитала - айналым капиталының 
артуы 

прирост основного капитала - негізгі капиталдың өсуі
прирост основных фондов - негізгі қорлардың артуы
прирост потребительских цен - тұтыну бағасының өсуі 
прирост прибыли - пайданың артуы 
прирост процентов - пайыздың өсуі
прирост реальных доходов - нақты кірістің артуы
прирост стоимости - құнның артуы 
прирост стоимости капитала - капитал құнының өсуі
прирост стоимости основного капитала - негізгі 
капитал құнының артуы 

прирост текущих активов - ағымдағы активтердің өсуі 
прирост убытков - залалдардың артуы
прирост чистых сбережений - таза жинақ ақшаның өсімі
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приростный показатель - өсім көрсеткіші
присваивать прибыли - пайданы жымқыру
присвоение - иемдену, иеленіп кету, жымқыру 
присвоение денег - ақшаны иемдену
присвоение денег незаконным путем - ақшаны заңсыз 
жолмен иемдену

присвоение документа - құжатты иемдену 
присвоение звания - атақ беру
присвоение имущества - мүлікті иемдену
присвоение чужого труда - біреудің еңбегін иемдену
присвоение чужой собственности - біреудің меншігін 
иемдену

присоединение - қосылу 
присоединение к ассоциации - қауымдастыққа қосылу
присоединение к ВПС - ДПО-ға қосылу
присоединение к договору - шартқа қосылу
присоединение к конвенции - конвенцияға қосылу
присоединение к мораторию - мораторийге қосылу
присоединение юридического лица - заңды тұлғаның 
қосылуы

присоединенные бюджеты - қосылма бюджеттер
приспешник - сыбайлас
приспосабливаемость - бейімделгіштік
приспосабливание - бейімделу
приспосабливание к местным условиям - жергілікті 
жағдайларға бейімдеу

приспосабливающийся - бейімделуші
приспособление - бейімделу, бейімдеу, бейімдеме
приспособление цен к меняющимся условиям - 
бағаның өзгеріп тұратын жағдайларға бейімделуі 

приспособление экономики - экономиканы бейімдеу
приспособление экономики к денежным изменениям - 
экономиканың ақша өзгерістеріне бейімделуі

приспособленный к требованиям клиентов - 
клиенттердің талаптарына бейімделген 

пристань - айлақ
пристройка - қосымша құрылыс
приступление к делу - іске кірісу
присуждение - үкім шығару; ұйғару; беру
присужденный - ұйғарылған, берілген
присужденный долг - ұйғарылған борыш
присужденный счет - ұйғарылған шот
присутствие - қатысу
присутствие личное - тікелей қатысу 
присутствие на аукционе - аукционға қатысу
присутствие на рынке - нарыққа қатысу 
присутствие наблюдателей - бақылаушылардың 
қатысуы

присутствие при открытии - ашылу кезінде қатысу
присылка - жіберу, жіберілген зат
присяга - ант
присяга при вступлении в должность - қызметке кірісу 
кезіндегі ант

присяжный бухгалтер - кəнігі (машықтанған) бухгалтер
присяжный поверенный - сенімді қорғаушы, 
машықтанған сенімгер, кəнігі сенімгер

притворная сделка - көлгір мəміле 
притеснение - ығыстыру; қысым жасау

приток - түсу, құйылу, түсім, құйылым
приток валюты - валютаның ағылып келуі
приток денег - ақшаның ағылып келуі
приток денег в страну - ақшаның елге ағылып келуі
приток денежных средств - ақшалай қаражаттың 
ағылып келуі

приток дешевого капитала - арзан капиталдың ағылып 
келуі

приток дешевой рабочей силы - арзан жұмыс күшінің 
ағылып келуі

приток долларов - доллардың ағылып келуі
приток доходов - кірістің ағылып келуі
приток заказов - тапсырыстардың ағылып келуі
приток золота - алтынның ағылып келуі 
приток золота в страну - алтынның елге ағылып келуі
приток инвестиций - инвестициялардың ағылып келуі 
приток иностранного капитала - шетел капиталының 
ағылып келуі

приток иностранной валюты - шетел валютасының 
ағылып келуі

приток иностранных инвестиций - шетелдік 
инвестициялардың ағылып келуі

приток капитала - капиталдың ағылып келуі
приток наличных денег - қолма-қол ақша түсімі
приток обратный - кері түсім, кері ағылу
приток прямых инвестиций - тікелей 
инвестициялардың түсуі

приток средств - қаражаттың ағылып келуі
приток финансовых ресурсов - қаржы ресурстарының 
ағылып келуі

приток фондов - қорлар түсімі
приток фондов в банк - қорлардың банкке ағылып келуі 
приток частного капитала - жекеше капиталдың 
ағылып келуі

приток чистых сбережений - таза жинақ ақшаның 
ағылып келуі

притча - тəмсіл
“притягательные” прибыли - “тартымды” пайда
притязание - дəмегөйлік
приукрашивание - əсірелеу, көз бояушылық 
приукрашивание баланса - теңгерімді əсірелеу
приумножение - үстемелеу, молайту, көбейту
приумножить - үстемелеу, молайту
приурочить - орайластыру
приусадебный - аулалық, үй іргесіндегі
прификс - прификс 
прихватизатор - қарпып қалушы, жалмаушы 
прихватизация - қарпып қалушылық, жалмаушылық 
приход - кіріс 
приход в движение - қозғалысқа келу
приход в упадок - құлдырай бастау
приход и расход - кіріс жəне шығыс 
приход к согласию - келісімге келу
приход к соглашению - келісімге келу
приходная ведомость - кіріс тізімдемесі
приходная касса - кіріс кассасы 
приходная кассовая книга - кассалық кіріс кітабы
приходная операция - кіріс операциясы
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приходно-кассовый ордер - кассалық кіріс ордері 
приходно-расходный - кіріс-шығыс
приходно-расходный ордер - кіріс-шығыс ордері
приходные кассы по налогам - салықтар бойынша кіріс 
кассалары

приходный кассовый ордер - кассалық кіріс ордері
приходный ордер - кіріс ордері
прицеп - тіркеме 
причина - себеп, сылтау
причина возврата - қайтару себебі
причина неплатежа - төлем төлемеудің себебі
причина обращения - жүгіністің себебі
причинение вреда - зиян келтіру
причинение имущественного ущерба - мүліктік зиян 
келтіру

причинение неудобства - қолайсыздық келтіру
причинение убытка - залал келтіру 
причиненный вред - келтірілген зарар 
причиненный ущерб - келтірілген зиян
причинно-следственное прогнозирование - себеп-
салдарлы болжам

причины финансовые - қаржылық себептер
причинять ущерб - нұқсан келтіру
причисление - тіркеу, қосу
причислить - тіркеу, қосып қою, есепке қосу
причитающаяся сумма - тиесілі сома
причитающаяся сумма наличными - қолма-қол 
ақшалай тиесілі сома

причитающиеся - тиесілі
причитающиеся проценты - тиесілі пайыздар
причитающийся очередной взнос - тиесілі кезекті 
жарна

про рата - про рата, үйлесімді түрде 
проавансирование - алғытөлем төлеу, аванс беру
проанализировать - талдау, екшеу
проба - сынама 
проба благородных металлов - асыл металдар 
сынамасы 

проба драгоценного металла - қымбат бағалы металл 
сынамасы

проба золота - алтын сынамасы
проба золотого изделия - алтын бұйым сынамасы
проба металла - металл сынамасы
проба монеты - шақа сынамасы, мəнет сынамасы
проба официальная - ресми сынама
проба серебряная - күміс сынамасы
проба сплава - құйма сынамасы
пробирное клеймо - сынамалық таңба
пробирный надзор - сынамалық қадағалау
проблема - келелі мəселе, проблема
проблема валютно-финансовая - валюта-қаржы 
проблемасы

проблема внешней задолженности - сыртқы берешек 
проблемасы

проблема комплексная - кешенді проблема
проблема конкуренции - бəсекелестік проблемасы
проблема международная - халықаралық проблема
проблема назревшая - толғағы жеткен проблема

проблема насущная - көкейтесті проблема
проблема непреодолимая - еңсерілмейтін проблема
проблема погашения задолженности - берешекті өтеу 
проблемасы

проблема финансовая - қаржы проблемасы
проблематика - проблематика (проблемалар 
жиынтығы)

проблемная ссуда - проблемалық несие 
проблемный актив - проблемалық актив
проблемный банк - проблемалық банк
проблемы бюджетные - бюджеттік проблемалар
проблемы развития - даму проблемалары
проблемы рынка - нарық проблемалары
проблемы сбыта - өткізім проблемалары
проблемы социально-экономические - əлеуметтік-
экономикалық проблемалар

проблемы социальные - əлеуметтік проблемалар
проблемы экологические - экологиялық проблемалар
проблемы экономические - экономикалық проблемалар
проблемы экономического развития - экономикалық 
даму проблемалары

пробная отпечатка почтовых марок - пошта 
маркаларының сынамалық белгісі

пробные экземпляры - сынама даналар
пробный - сынамалы
пробный баланс - сынамалық теңгерім 
пробный бюллетень - сынама бюллетень
пробный выпуск ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
сынамалық шығарылымы

пробный исправленный баланс - түзетілген сынамалық 
теңгерім

пробный рынок - сынамалы нарық
пробный трансформированный баланс - 
ауыстырылған сынамалық теңгерім

провайдер - провайдер 
провайдеры вспомогательных средств обеспечения - 
көмекші қамтамасыз ету қаражатының провайдерлері

провайдеры по предоставлению ликвидных средств - 
өтімді қаражат беру жөніндегі провайдерлер

провал - сəтсіздік 
провал законопроекта - заң жобасын өткізбеу
провал информационный - ақпараттық сəтсіздік
провал на рынке - нарықтағы сəтсіздік
провал переговоров - келіссөздің сəтсіздігі
провал резолюции - қарарды қабылдамай тастау
“провальная” позиция в операциях с ценными 
бумагами - бағалы қағаздармен жасалатын 
операциялардағы “құламалы” жайғасым, бағалы 
қағаздармен жасалған операцияларда “сəтсіздікке” тап 
болу

проведение - жүргізу, өткізу
проведение анализа - талдау жүргізу
проведение арбитража - төрелік сотты жүргізу
проведение аудита - аудит өткізу
проведение аудиторской проверки - аудиторлық 
тексеріс жүргізу 

проведение аукциона - аукцион өткізу
проведение брифинга - брифинг өткізу
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проведение девальвации - девальвация жүргізу
проведение досмотра - тексермелеу жүргізу 
проведение записей в журнал - журналға жазбалар 
жазу

проведение заседания - мəжіліс өткізу
проведение зеленой линии - жасыл сызық жүргізу
проведение конкурсов - конкурстар өткізу
проведение конференции - конференция өткізу
проведение красной линии - қызыл сызық жүргізу
проведение ликвидации - тарату ісін жүргізу
проведение переговоров - келіссөз жүргізу
проведение переписи - санақ жүргізу
проведение политики - саясат жүргізу
проведение презентации - тұсаукесер (таныстыру) 
рəсімін өткізу

проведение проверки - тексеру жүргізу
проведение проверок по исполнению 
государственного бюджета - мемлекеттік бюджеттің 
атқарылуына тексеру жүргізу

проведение ревизии - тексеріс жүргізу
проведение ревизии счетов - шоттарға тексеріс жүргізу
проведение реорганизации - қайта ұйымдастыру
проведение реформы - реформа жүргізу
проведение санации - сауықтыру
проведение совместных секретных работ - құпия 
жұмыстарды бірлесіп жүргізу 

проведение теста - тест жүргізу, сынақтама жүргізу
проведение торгов - сауда-саттық өткізу
проведение эксперимента - эксперимент жүргізу
проведение экспертизы - сараптама жүргізу
проверенные счета - тексерілген шоттар
проверенный денежный оправдательный документ - 
тексерілген ақшалай ақтаушы (растаушы) құжат

проверенный рынком - нарық тексерген
проверенный финансовый отчет - тексерілген қаржы 
есептемесі

проверить остатки - қалдықты тексеру 
проверить отчетность - есеп-қисапты тексеру
проверка - тексеру 
проверка аудиторская - аудиторлық тексеру
проверка банка на месте - жергілікті жерде банкті 
тексеру

проверка блока оправдательных документов - растау 
құжаттарының топтамасын тексеру

проверка бухгалтерских книг - бухгалтерлік 
кітаптарды тексеру

проверка бухгалтерских, финансовых и банковских 
документов - бухгалтерлік, қаржы жəне банк 
құжаттарын тексеру

проверка бухгалтерской отчетности - бухгалтерлік 
есеп-қисапты тексеру

проверка ведения бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есептің жүргізілуін тексеру

проверка ведения документации - құжаттаманың 
жүргізілуін тексеру

проверка встречная - ыңғайласпа тексеру
проверка выборочная - іріктеме тексеру
проверка вычислений - есептеулерді тексеру

проверка данных - деректерді тексеру
проверка деклараций - мағлұмдамаларды тексеру
проверка денежных документов - ақша құжаттарын 
тексеру

проверка депеш - жеделхаттарды тексеру
проверка доказательств - дəлелдемелерді тексеру
проверка документа - құжатты тексеру
проверка документации нормативного характера - 
нормативтік сипаттағы құжаттаманы тексеру

проверка документов, связанных с исчислением 
и уплатой налога и других платежей в бюджет - 
салықты жəне бюджетке төленетін басқа да төлемді 
есептеу мен төлеуге байланысты құжаттарды тексеру

проверка запасов - қорларды тексеру 
проверка записи - жазбаны тексеру
проверка инспекционная - инспекциялық тексеру
проверка исполнения - атқарылуын тексеру
проверка кассовой наличности - кассадағы қолма-қол 
ақшаны тексеру

проверка качества портфеля - қоржын сапасын  
тексеру 

проверка качества портфеля ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынының сапасын тексеру

проверка комплексная - кешенді тексеріс
проверка контрольная - бақылау тексеруі
проверка концепции - тұжырымдаманы тексеру
проверка кредита в исключительных случаях - 
несиені айрықша жағдайда тексеру

проверка кредита после выдачи - несиені берілгеннен 
кейін тексеру

проверка кредитоспособности - кредитке қабілеттілікті 
тексеру

проверка местонахождения и состояния залога - 
кепілзаттың орналасқан жері мен жай-күйін тексеру 

проверка наличия документов - құжаттардың болуын 
тексеру

проверка наличия и состояния дел - істердің 
толықтығы мен жай-күйін тексеру

проверка налоговая - салықтық тексеру
проверка национального банка - ұлттық банкті тексеру
проверка обеспечения задолженности по ссудам - 
несие бойынша берешектің қамтамасыз етілуін тексеру

проверка обеспечения ссуд - несиенің қамтамасыз 
етілуін тексеру 

проверка обоснованности жалобы - шағымның 
негізділігін тексеру

проверка оплаты - төлемақыны тексеру
проверка отчетности банка - банктің есеп-қисабын 
тексеру

проверка отчетов и балансов - есептемелер мен 
теңгерімдерді тексеру

проверка официальная - ресми тексеру
проверка ошибок - қателерді тексеру
проверка платежеспособности - төлем қабілеттілігін 
тексеру

проверка по поручению государственных органов 
- мемлекеттік органдардың тапсырмасы бойынша 
тексеру
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проверка подлинности подписи - қойылған қолдың 
түпнұсқалылығын тексеру

проверка полномочий - өкілеттіліктерді тексеру
проверка полноты и своевременности поступления 
платежей в бюджет - бюджетке төлемдердің толық 
жəне уақтылы түсуін тексеру

проверка права собственности - меншік құқығын 
тексеру

проверка правильности банковского индоссамента - 
банк индоссаментінің дұрыстығын тексеру

проверка правильности индоссамента - 
индоссаменттің дұрыстығын тексеру

проверка правильности начисления налогов - 
салықтардың дұрыс есептелуін тексеру

проверка правильности продаж - сатылымдардың 
дұрыстығын тексеру

проверка предварительная - алдын ала тексеру
проверка пригодности - жарамдылығын тексеру
проверка пробная - сынама тексеру
проверка профессиональной пригодности - кəсіби 
жарамдылығын тексеру

проверка путем вычислений - есептеу жолымен 
тексеру

проверка равенства - тепе-теңдікті тексеру
проверка режима работы - жұмыс тəртіптемесін 
тексеру

проверка рынка - нарықты тексеру 
проверка рыночная - нарықтық тексеру
проверка сальдо - сальдоны тексеру 
проверка системы учета и отчетности - есепке алу мен 
есеп-қисап жүйесін тексеру

проверка смет - сметаларды тексеру
проверка состояния кредитов - кредиттердің жай-күйін 
тексеру

проверка суточной выручки - тəуліктік түсімді   
тексеру

проверка счетов - шоттарды тексеру
проверка таможенная - кедендік тексеру
проверка таможенной декларации - кеден 
мағлұмдамасын тексеру

проверка текущая - ағымдағы тексеру
проверка тематическая - тақырыптық тексеріс
проверка учетных записей, произведенных на 
основании документов - құжаттар негізінде жазылған 
есептік жазбаларды тексеру

проверка фактического наличия денежных средств, 
ценных бумаг, материальных ценностей - қолда 
бар нақты ақшалай қаражатты, бағалы қағаздарды, 
материалдық құндылықтарды тексеру

проверка финансовая - қаржылық тексеру
проверка финансового положения - қаржылық 
жағдайды тексеру

проверка финансовой деятельности - қаржы қызметін 
тексеру

проверка финансово-хозяйственной деятельности - 
қаржы-шаруашылық қызметті тексеру

проверка хранения ценностей в банке - банктегі 
құндылықтардың сақталуын тексеру

проверка целевого использования полученных 
у государства субсидий - мемлекеттен алынған 
жəрдемқаржының мақсатқа сай жұмсалуын тексеру

проверка ценных бумаг - бағалы қағаздарды тексеру
проверки на соответствие - сəйкес келуге тексеру
проверочное уведомление - тексеру хабарламасы
проверочные ведомости - тексеру тізімдемелері
проверочный - тексерілмелі
проверочный счет - тексерілме шот
проверять законность выдачи кредитной карточки - 
несие карточкасын берудің заңдылығын тексеру

проверять кассу - кассаны тексеру
проверять подлинность подписи - қойылған қолдың 
түпнұсқалылығын тексеру

проверять правильность ведения счета - шот 
жүргізудің дұрыстығын тексеру

проверяющий банка - банкті тексеруші
провиант - азық-түлік
провизия - провизия, мəжбүрлі шығын 
провизорная оценка - алдын ала бағалау
провизорный - уақытша, алдын ала
провизорный баланс - алдын ала жүргізілген теңгерім
проводить - өткізу
проводить в бухгалтерскую книгу - бухгалтерлік 
кітапты жүргізу

проводить девальвацию - девальвация жүргізу
проводить девальвацию валюты - валютаға 
девальвация жүргізу

проводить инструктажа - нұсқама жүргізу
проводить ревизию счета - шотқа тексеріс жүргізу
проводить спекулятивные операции - алып-сатарлық 
операциялар жүргізу

проводить стабилизирующую денежно-кредитную 
политику - тұрақтандырғыш ақша-кредит саясатын 
жүргізу

проводить торги - сауда-саттық жүргізу
проводить транзакцию - транзакция өткізу, транзакция 
жүргізу 

проводить финансовые операции - қаржы 
операцияларын жүргізу

проводить чек - чек өткізу, чек жүргізу (чек бойынша 
операция жасау)

проводка - өткізбе, жазба 
проводка бухгалтерская - бухгалтерлік өткізбе, 
бухгалтерлік жазба, бухгалтерлік хаттау, бухгалтерлік 
тіркеу 

проводка дебетовая - дебеттік жазба
проводка кредитовая - кредиттік жазба
проводка по счету - шот бойынша өткізбе
проводник почтового вагона - пошта вагонының 
жолсерігі

провозгласить - əйгілеу, жария ету
провозная плата - кіре төлемі 
провокация - арандату
проволочка - сөзбұйда
прогноз - болжам, болжау
прогноз движения денежной наличности - қолма-қол 
ақша қозғалысының болжамы
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прогноз денежных потоков - ақша ағынының болжамы
прогноз потребления - тұтынуды болжау
прогноз предварительный - алдын ала болжау
прогноз приближенный - жуықтама болжам
прогноз рынка - нарықты болжау
прогноз рыночной конъюнктуры - нарық жағдаятын 
болжау

прогноз сбыта - өткізімді болжау
прогноз состояния рынка - нарықтың жай-күйін 
болжау

прогноз спроса - сұранысты болжау
прогноз среднесрочный - орташа мерзімді болжау
прогноз суточный - тəуліктік болжау
прогноз текущий - ағымдағы болжау
прогноз ценовой - бағалық болжам
прогноз экономический - экономикалық болжам
прогноз экспертов - сарапшылардың болжамы
прогнозирование - болжау, болжам жасау 
прогнозирование деятельности фирмы - фирма 
қызметін болжау

прогнозирование долгосрочное - ұзақ мерзімдік  
болжау

прогнозирование дохода - кірісті болжау
прогнозирование затрат - шығынды болжау
прогнозирование кассовых оборотов банка - банктің 
кассалық айналымын болжау

прогнозирование конъюнктуры - жағдаятты болжау
прогнозирование краткосрочное - қысқа мерзімді 
болжау

прогнозирование покупательского спроса - сатып 
алушылар сұранысын болжау

прогнозирование предложения - ұсынысты болжау
прогнозирование расходов - шығысты болжау
прогнозирование рынка - нарықты болжау
прогнозирование социальное - əлеуметтік болжау
прогнозирование социально-экономическое - 
əлеуметтік-экономикалық болжау

прогнозирование спроса - сұранысты болжау
прогнозирование среднесрочное - орташа мерзімдік 
болжау

прогнозирование финансовое - қаржылық болжау, 
қаржыны болжау

прогнозирование цен - бағаны болжау
прогнозирование экономическое - экономикалық 
болжау 

прогнозируемая экономическая конъюнктура - 
болжалды экономикалық жағдаят

прогнозные расчеты эмиссии наличных денег - 
қолма-қол ақша эмиссиясының (шығарылымының) 
болжалды есебі

прогностический финансовый отчет - болжамалы 
қаржы есептемесі 

программа - бағдарлама 
программа автоматических вкладов - автоматты 
салымдар бағдарламасы

программа альтернативная - баламалы бағдарлама
программа базисная - базистік бағдарлама
программа вексельная - вексельдік бағдарлама

программа “все в одном” - “бəрі біреуінде” 
бағдарламасы 

программа гарантии депозитов - депозиттер 
кепілдігінің бағдарламасы

программа гарантии займов - қарыздар кепілдігі 
бағдарламасы

программа “государства всеобщего благоденствия” - 
“жалпыға бірдей ізгілік мемлекеті” бағдарламасы

программа выпуска кредитных карточек - несие 
карточкаларын шығару бағдарламасы

программа действия - іс-қимыл бағдарламасы
программа действующая - қолданыстағы бағдарлама
программа деятельности по активизации почтовых 
финансовых служб (ПДАПФС) - поштаның 
қаржы қызметтерін жандандыру жөніндегі қызмет 
бағдарламасы

программа долгосрочная - ұзақ мерзімді бағдарлама
программа жилищная - тұрғын үй бағдарламасы
программа защиты интересов вкладчиков - 
салымшылардың мүдделерін қорғау бағдарламасы

программа инвестиционная - инвестициялық 
бағдарлама

программа инвестиционной помощи - инвестициялық 
көмек бағдарламасы

программа инновационная - инновациялық  
бағдарлама

программа информационная - ақпараттық бағдарлама
программа капиталовложений - күрделі жұмсалым 
бағдарламасы

программа кредитования - несиелендіру бағдарламасы
программа макроэкономическая - макроэкономикалық 
бағдарлама

программа обеспечения вкладов - салымдарды 
қамтамасыз ету бағдарламасы

программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) - 
БҰҰ-ның қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы

программа Организаций Объединенных Наций 
по международному контролю за наркотиками 
(ПООГМКН) - Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткіні 
халықаралық бақылау жөніндегі бағдарламасы

программа Организаций Объединенных Наций по 
развитию (ПРООН) - Біріккен Ұлттар Ұйымының 
даму жөніндегі бағдарламасы

программа оценки - бағалау бағдарламасы
программа пенсионного обеспечения - зейнетақымен 
қамсыздандыру бағдарламасы

программа перестрахования - қайта сақтандыру 
бағдарламасы

программа повышения квалификации кадров - 
кадрлардың біліктілігін көтеру бағдарламасы

программа подготовки кадров - кадрлар даярлау 
бағдарламасы

программа поддержания цен - бағаны қолдау 
бағдарламасы

программа поддержки - қолдау бағдарламасы
программа подробная - егжей-тегжейлі бағдарлама
программа предоставления льготных кредитов - 
жеңілдікті кредит беру бағдарламасы
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программа приватизации (приватизационная) - 
жекешелендіру бағдарламасы

программа привлечения сбережений - жинақ ақша 
тарту бағдарламасы

программа “приобретения” - “сатып алу” 
бағдарламасы 

программа продаж - сатылым бағдарламасы
программа процентного арбитража - пайыздық 
арбитраж бағдарламасы

программа прямого участия - тікелей қатысу 
бағдарламасы 

программа прямого участия в капиталовложениях - 
күрделі жұмсалымға тікелей қатысу бағдарламасы

программа реструктуризации - қайта құрылымдау 
бағдарламасы

программа реструктурирования долга - борышты 
қайта құрылымдау бағдарламасы

программа сбыта - өткізу бағдарламасы
программа сертификации - сертификаттау 
бағдарламасы

программа совместного финансирования - бірлескен 
қаржыландыру бағдарламасы

программа создания рынка - нарық құру бағдарламасы
программа социальная - əлеуметтік бағдарлама
программа среднесрочная - орта мерзімді бағдарлама
программа среднесрочной финансовой помощи - орта 
мерзімді қаржы көмегі бағдарламасы

программа стабилизации (стабилизационная) - 
тұрақтандыру бағдарламасы

программа стандартизации - стандарттау бағдарламасы
программа стандартная - стандартты бағдарлама
программа статистического наблюдения - 
статистикалық қадағалау бағдарламасы

программа стимулирования сбережений - жинақ 
ақшаны ынталандыру бағдарламасы

программа страхования депозитов - депозиттерді 
сақтандыру бағдарламасы

программа структурной перестройки - құрылымдық 
қайта құру багдарламасы

программа финансирования - қаржыландыру 
бағдарламасы

программа финансовая - қаржы бағдарламасы
программа финансовой помощи - қаржылай көмек 
бағдарламасы

программа целевая - мақсатты бағдарлама
программа экологическая - экологиялық бағдарлама
программа экономического развития - экономикалық 
даму бағдарламасы

программа экономической помощи - экономикалық 
көмек бағдарламасы

программирование - бағдарламалау 
программная торговля - бағдарламалық сауда 
программно - бағдарламалы 
программное обеспечение - бағдарламалық қамтамасыз 
ету

программно-целевое финансирование - 
бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру

программный - бағдарламалық

прогресс - прогресс, ілгерішілдік, ілгерілеу 
прогресс научно-технический - ғылыми-техникалық 
ілгерілеу

прогресс технический - техникалық ілгерілеу
прогресс технологический - технологиялық прогресс
прогресс экономический - экономикалық прогресс
прогрессивка - үдемелі кесімді ақы
прогрессивная налоговая ставка - үдемелі салық 
мөлшерлемесі

прогрессивная оплата труда - үдемелі еңбекақы төлеу
прогрессивная сдельщина - үдемелі келісімді ақы
прогрессивная ставка налога - салықтың үдемелі 
мөлшерлемесі

прогрессивная шкала ставок налогового обложения - 
салық салу мөлшерлемелерінің үдемелі шəкілі 

прогрессивное вознаграждение посреднику - делдалға 
үдемелі сыйақы

прогрессивное исчисление процентов - пайыздарды 
үдемелі есептеу

прогрессивное налогообложение - үдемелі салық салу
прогрессивное обложение - үдемелі салық
прогрессивное погашение займов - қарызды үдемелі 
өтеу

прогрессивные ставки - үдемелі мөлшерлеме
прогрессивный - үдемелі 
прогрессивный налог - үдемелі салық
прогрессивный подоходный налог - үдемелі табыс 
салығы

прогрессия - үдемел
прогрессия сложная - күрделі үдемел 
прогул - қыдырымпаздық
продаваемый без посредников - делдалсыз сатылатын
продаваемый вне биржи - биржадан тыс сатылатын
продавать - сату
продавать в кредит - кредитке сату
продавать вексель - вексель сату
продавать вексель банку - вексельді банкіге сату
продавать выше номинальной цены - атаулы бағадан 
жоғары бағаға сату

продавать за наличные - қолма-қол ақшаға сату
продавать маржу - маржаны сату
продавать на срок - мерзімдік сату 
продавать наличную валюту - қолма-қол валютаны 
сату

продавать наличный товар - қолма-қол тауарды сату
продавать ниже номинальной цены - атаулы бағадан 
төмен бағаға сату

продавать опцион - опционды сату
продавать по более низким ценам - неғұрлым төмен 
бағамен сату

продавать по наиболее выгодной цене - неғұрлым 
тиімді бағамен сату

продавать по наилучшему курсу - ең тəуір бағам 
бойынша сату

продавать с аукциона - аукционнан сату
продавать с будущей поставкой - болашақта жеткізетін 
болып сату

продавать с надбавкой - үстемемен сату
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продавать с прибылью - пайдамен сату
продавать с убытком - залалмен сату
продавать со скидкой - шегеріммен сату
продавать спред - спредті сату
продавать сроком на один год - бір жыл мерзімге     
сату

продавать фьючерсный контракт - фьючерстік 
келісімшартты сату

продавать ценные бумаги без наличия - бағалы 
қағаздарды қолма-қол ақшасыз сату

продавать ценные бумаги по более высокому курсу - 
бағалы қағаздарды неғұрлым жоғары бағам бойынша 
сату

продаваться по определенной цене - белгілі бір 
бағамен сатылу

продаваться с молотка - аукционнан сатылу
продавец - сатушы 
продавец иностранной валюты - шетел валютасын 
сатушы

продавец контракта - келісімшарт сатушы
продавец непокрытых опционов - өтелмеген опционды 
сатушы

продавец опциона - опцион сатушы
продавец опционной премии - опциондық 
сыйлықақыны сатушы

продавец покрытого опциона - өтелген опцион 
сатушысы

продавец ценных бумаг - бағалы қағаздарды сатушы
продажа - сату, сатым, сатылым 
продажа активов - активтерді сату
продажа акций - акцияларды сату
продажа акций на аукционе - акцияларды аукционда 
сату

продажа аукционная - аукционда сату 
продажа без посредников - делдалдарсыз сату
продажа биржевая - биржалық сату
продажа в кредит - кредитке сату
продажа в рассрочку - мəулеттік сату, бөліктеп сату 
продажа в рассрочку ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды мəулеттік сату

продажа в силу судебного решения - сот шешіміне орай 
сату

продажа в убыток - залалына сату
продажа векселя - вексельді сату
продажа вынужденная - мəжбүрлі сату
продажа государственных внешних инвестиций - 
мемлекеттік сыртқы инвестицияларды сату

продажа государственных внутренних инвестиций - 
мемлекеттік ішкі инвестицияларды сату

продажа государственных обязательств - мемлекеттік 
міндеттемелерді сату

продажа государственных ценных бумаг - мемлекеттік 
бағалы қағаздарды сату

продажа дезинвестиционная - дезинвестициялық сату
продажа демпинговая - демпингілік сату
продажа денег - ақшаны cату
продажа дивидендов - дивидендтерді сату
продажа дисконтная - дисконттық сату

продажа для защиты от убытков - залалдан қорғау 
үшін сату

продажа доли участия - қатысу үлесін сату
продажа доли участника в кредите - кредитке 
қатысушының үлесін сату 

продажа за безналичный расчет - қолма-қол ақшасыз 
есеп айырысуға сату

продажа за наличные - қолма-қол ақшаға сату
продажа за наличный расчет - қолма-қол есеп 
айырысуға сату

продажа залога - кепілді (кепілзатты) сату
продажа золота - алтын сату
продажа имущества за долги - мүлікті борыш үшін сату
продажа иностранной валюты - шетел валютасын сату
продажа капитальных активов - күрделі активтерді 
сату

продажа комиссионная - комиссиялық сату 
продажа контрольного пакета акций через аукцион - 
акциялардың бақылау пакетін аукцион арқылы сату

продажа крупными партиями - ірі топтамалармен сату 
(биржада)

продажа крупных партий ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың ірі топтамаларын сату

продажа лота ценных бумаг - бағалы қағаздар 
топтамасын сату

продажа на бирже - биржада сату
продажа на внутреннем рынке - ішкі нарықта сату
продажа на выгодных условиях - тиімді шарттармен 
сату

продажа на золото - алтынға сату
продажа на комиссионной основе - комиссиялық 
негізде сату

продажа на консигнационной основе - консигнациялық 
негізде сату

продажа на правах исключительности - айрықшалық 
құқықтар негізінде сату

продажа на предельном уровне - шекті деңгейде сату
продажа на рынке - нарықта сату, базарда сату 
продажа на срок (срочная продажа) - мерзімдік сату 
продажа на срок за наличные - қолма-қол ақшаға 
мерзімдік сату

продажа на черном рынке - қара базарда сату
продажа недвижимости - жылжымайтын мүлікті сату
продажа нематериальных активов - бейматериалдық 
активтерді сату

продажа непосредственная - тікелей сату
продажа ниже установленной цены - белгіленген 
бағасынан төмен бағамен сату

продажа облигаций - облигацияларды сату
продажа облигаций на срок - облигацияларды 
мерзімдік сату

продажа обязательств по внешнему долгу - сыртқы 
борыш бойынша міндеттемелерді сату 

продажа опциона - опционды сату
продажа основного капитала - негізгі капиталды сату
продажа ответных купонов - жауап купондарын сату
продажа отмывающая - жылпостықпен сату, 
жымысқылықпен сату 
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продажа партии ценных бумаг - бағалы қағаздар 
топтамасын сату

продажа плюс - сату қосу (плюс) 
продажа по более низким ценам, чем конкурент - 
бəсекелестен гөрі неғұрлым төмен бағамен сату 

продажа по высокой цене - жоғары бағамен сатылу, 
жоғары бағамен сату

продажа по заказу - тапсырыс бойынша сату
продажа по каталогу - каталог бойынша сату, тізімдік 
бойынша сату

продажа по крайне низким ценам - тым төмен бағамен 
сату

продажа по максимально достижимой цене - барынша 
қол жетімді бағамен сату

продажа по переписке - хат-жазысу бойынша сату, хат 
жазысу арқылы сату

продажа по подписке - жазылыс бойынша сату 
продажа по решению суда - соттың шешімі бойынша 
сату

продажа по сниженным ценам - төмендетілген бағамен 
сату

продажа по таксе - такса бойынша сату
продажа по цене - баға бойынша сату
продажа по цене выше номинала - атаулы бағасынан 
жоғары бағамен сату

продажа по цене ниже номинала - атаулы бағасынан 
төмен бағамен сату

продажа по частному соглашению - жеке келісім 
бойынша сату

продажа покрытого двойного опциона - өтелген 
қосарлы опционды сату

продажа после хороших новостей - жақсы 
жаңалықтардан кейін сату

продажа посредническая - делдалдық сату
продажа посредством закрытого тендера - жабық 
тендер арқылы сату

продажа поступлений - түсімдерді сату 
продажа почтовых марок - пошта маркаларын сату
продажа права на патент - патентке құқықты сату
продажа правительственных ценных бумаг - үкіметтің 
бағалы қағаздарын сату

продажа при игре на повышение - жоғарылату ойыны 
кезінде сату (биржада)

продажа при игре на понижение - төмендету ойыны 
кезінде сату (биржада)

продажа при спекуляции на повышение - жоғарылауға 
алып-сатарлық кезінде сату

продажа при спекуляции на понижение - төмендеуге 
алып-сатарлық кезінде сату

продажа розничная - бөлшек саудада сату
продажа с аукциона - аукционнан сату
продажа с аукциона имущества заемщика - 
қарызгердің мүлкін аукционнан сату 

продажа с маржей - маржасымен сату
продажа с молотка - бəсекелі бағаға сату
продажа с немедленной поставкой - дереу жеткізілетін 
сату

продажа с оплатой в рассрочку - мəулеттік төлеуге сату

продажа с отсрочкой платежа - төлем мерзімін 
кейіндетіп сату

продажа с правом обратной покупки - кері сатып алу 
құқығымен сату

продажа с премией - сыйлықақылы сату
продажа с прибылью - пайдамен сату
продажа с рассрочкой платежа - мəулеттік төлеммен 
сату

продажа с торгов - сауда-саттықтан сату
продажа со скидкой - шегеріммен сату
продажа соглашения о свопе - своп туралы келісімді 
сату 

продажа сомнительных ценных бумаг через 
подставных лиц - күмəнді бағалы қағаздарды жалған 
тұлғалар арқылы сату

продажа спекулятивная - алып-сатарлықпен сату
продажа товара по почтовым заказам - тауарды пошта 
тапсырыстары бойынша сату

продажа товаров в кредит - тауарларды кредитке сату 
продажа только за наличные - қолма-қол ақшаға ғана 
сату

продажа только за наличный расчет - тек қолма-қол 
есеп айырысуға сату (кредитсіз)

продажа тратты - траттаны сату
продажа форвардная - форвардтық сату
продажа фьючерсных товаров - фьючерстік тауарларды 
сату

продажа ценных бумаг - бағалы қағаздарды сату
продажа ценных бумаг в рассрочку - бағалы 
қағаздарды мəулеттік сату

продажа ценных бумаг за наличные - бағалы 
қағаздарды қолма-қол ақшаға сату

продажа частями - бөліп-бөліп сату, бөліктеп сату
продажа через аукцион - аукцион арқылы сату
продажа через залоговый аукцион - кепілзаттық 
аукцион арқылы сату

продажа через посредников - делдалдар арқылы сату
продажа через посылочную торговлю - сəлемдемелік 
сауда арқылы сату

продажа через посылочную торговлю - сəлемдемелік 
сауда арқылы сату

продажа через сеть посредников - делдалдар желісі 
арқылы сату

продажа штучная - даналап сату
продажи взаимные - өзара сату
продажная цена - сату бағасы
проданные акции - сатылған акциялар
продвижение - жылжыту, жылжу, жылжытылу
продвижение по службе - қызмет бабымен көтерілу 
продвижение-спад - ілгерілеу-құлдырау 
продвижение товара - тауардың жылжытылуы
продвижение товара на рынке - нарықта тауардың 
жылжытылуы

продлеваемый своп - ұзартылатын своп (айырбас)
продлеваемый срок - ұзартылатын мерзім
продлевается - ұзартылады 
продлевание - ұзарту
продлевание векселя - вексельді ұзарту
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продлевание действия - іс-əрекетті жалғастыру
продлевание договора - шартты ұзарту
продлевание займа - қарыз мерзімін ұзарту
продлевание кредита - кредиттің мерзімін ұзарту
продлевание лицензии - лицензияны ұзарту
продлевание соглашения - келісімді ұзарту
продлевание срока выплаты долга - борышты төлеу 
мерзімін ұзарту

продлевание срока гарантии - кепілдік мерзімін   
ұзарту

продлевание срока действия аккредитива - 
аккредитивтің қолданылу мерзімін ұзарту

продлевание срока действия патента - патенттің 
қолданыс мерзімін ұзарту

продлевание срока платежа - төлем мерзімін ұзарту
продлевание срока поставки - жеткізілім мерзімін 
ұзарту

продлевание страхового полиса - сақтандыру полисінің 
мерзімін ұзарту

продлевать аккредитив - аккредитивті ұзарту
продлевать кредит - кредитті ұзарту
продлевать срок - мерзімді ұзарту
продлевать срок действия аккредитива - 
аккредитивтің қолданылу мерзімін ұзарту

продлевать срок платежа - төлем мерзімін ұзарту
продление - ұзарту
продление срока - мерзімін ұзарту
продленный - ұзартылған
продленный по сроку платеж - мерзімі ұзартылған 
төлем

продленный срок гарантии - кепілдіктің ұзартылған 
мерзімі 

продленный срок платежа - төлемнің ұзартылған 
мерзімі 

продналог (продовольственный налог) - азық-түлік 
салығы

Продовольственная и сельскохозяйственная 
Организация Объединенных Наций (ФАО) 
- Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік жəне 
ауылшаруашық ұйымы (ФАО)

продовольствие - азық-түлік
продолжительная утрата трудоспособности - еңбек ету 
қабілетінен ұзақ уақытқа айырылу

продолжительность - ұзақтық 
продолжительность безработицы - жұмыссыздықтың 
ұзақтығы

продолжительность визита - сапардың ұзақтығы
продолжительность жизненного цикла товара - 
тауардың өміршеңдік кезеңінің ұзақтығы

продолжительность жизни - өмірдің ұзақтығы
продолжительность кредита - кредиттің ұзақтығы
продолжительность нетрудоспособности - еңбекке 
қабілетсіздіктің ұзақтығы

продолжительность опциона - опционның ұзақтығы 
продолжительность переходного процесса - өтпелі 
үдерістің ұзақтығы

продолжительность периода - кезеңнің ұзақтығы
продолжительность работы - жұмыстың ұзақтығы

продолжительность рабочего времени - жұмыс 
уақытының ұзақтығы

продолжительность рабочего дня - жұмыс күнінің 
ұзақтығы

продолжительность рабочей недели - жұмыс 
аптасының ұзақтығы

продолжительность экономического цикла - 
экономикалық кезеңнің ұзақтығы

продольное колебание - бойлық тербеліс 
продольное расположение документов - құжаттарды 
ұзына бойына орналастыру

продуктивность - өнімділік 
продуктивные расходы - өнімді шығыс 
продуктивный труд - өнімді еңбек, жемісті еңбек
продуктовая линейка - өнім желісі, азық-түлік желісі
продукция - өнім 
продукция бланочная - бланк өнімі, бланкілік өнім 
проездная плата - жолақы
проект - жоба
проект инвестиционный - инвестициялық жоба
проект индивидуальный - жеке жоба
проект инновационный - инновациялық жоба
проект инфраструктуры - инфрақұрылым жобасы
проект коммерческий - коммерциялық жоба
проект компьютеризации - компьютерлендіру жобасы
проект контракта - келісімшарт жобасы
проект контрактный - келісімшарттық жоба
проект краткосрочный - қысқа мерзімді жоба
проект крупномасштабный - ірі ауқымды жоба
проект лизинговый - лизингілік жоба
проект лицензированный - лицензияланған жоба
проект международный - халықаралық жоба
проект новаторский - жаңашылдық жоба
проект окончательный - ақырғы жоба 
проект отчета - есеп беру жобасы
проект плана - жоспар жобасы
проект соглашения - келісім жобасы
проект технический - техникалық жоба 
проект типовой - тұрпатты жоба 
проект указа - жарлық жобасы
проект утвержденный - бекітілген жоба
проект финансовый - қаржы жобасы
проект экологический - экологиялық жоба
проект экономический - экономикалық жоба
проект эскизный - нұсқа жоба 
проектирование - жобалау
проектирование компьютерное - компьютерлік 
жобалау

проектная смета - жобалық смета
проектная структура управления - басқарудың 
жобалық құрылымы 

проектное финансирование - жобалық қаржыландыру
проектно-сметная документация - жобалау-смета 
құжаттамасы

проектный кредит - жобалау кредиті
проектный риск - жобалау тəуекелдігі
прожект - жобасымақ
прожектерство - жобақұмарлық 
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прожект-лиз - прожект-лиз 
прожекторство - жобақұмарлық
проживание - тұру
прожиточный минимум - күнкөріс минимумы, 
күнкөрістің ең төмен деңгейі, ең төменгі күнкөріс 
деңгейі, күнкөріс шегі)

прозрачность заемных операций - қарыз 
операцияларының ашықтығы

прозрачность структуры собственности - меншік 
құрылымының ашықтығы

проигравший - ұтылған 
произведение - туынды, шығарма 
произведение акцепта векселя - вексельге ризалық 
беру

произведение взаимозачета - өзара есепке алу
произведение взноса - жарна төлеу
произведение взноса на счет - шотқа жарна төлеу
произведение взыскания - жаза қолдану; өндіріп алу
произведение вычисления - есептеп шығару
произведение зачета требования - талаптарды есепке 
алу

произведение учета векселя - вексель есебін жүргізу
произвести доплату - қосымша ақы төлеу 
производительность - өнімділік 
производительность инвестиций - инвестициялардың 
өнімділігі

производительность расчетная - есептік өнімділік
производительность труда - еңбек өнімділігі
производить дополнительный платеж - қосымша 
төлем төлеу

производить котировку валюты - валютаның бағасын 
белгілеу

производить котировку валюты с колеблющимся 
курсом - бағамы ауытқымалы валютаның бағасын 
белгілеу

производить окончательный расчет - түпкілікті есеп 
айырысу

производить операции без покрытия - өтемсіз 
операциялар жасау

производить пересчет - қайта есептеу
производить платеж - төлем төлеу
производить платеж с аккредитива - аккредитивтен 
төлем төлеу

производить платежи по телефону - телефон арқылы 
төлем төлеу

производить расчет в форме банковского перевода - 
банк аударымы нысанында есеп айырысу

производная величина - туынды шама
производные доходы - туынды табыс
производные расходы - туынды шығыс 
производные финансовые инструменты - туынды 
қаржы құралдары

производные ценные бумаги - туынды бағалы қағаздар 
производный - туынды 
производный депозит - туынды депозит
производный инструмент - туынды құрал 
производный код - туынды код
производный рынок - туынды нарық

производный спрос - туынды сұраныс 
производственная мощность - өндірістік қуат
производственная площадь - өндірістік алаң
производственная сфера - өндіріс аясы
производственник - өндірісші
производственное обучение - өндірістік оқу
производственные расходы - өндірістік шығыс
производственный - өндірістік 
производственный объект - өндіріс нысаны
производственный отчет - өндірістік есептеме
производственный план - өндірістік жоспар
производственный процесс - өндірістік үдеріс
производство - өндіріс
производство золота - алтын өндірісі
производство платежа - төлем төлеу
произвол - озбырлық 
произвольные издержки - беталды шығын
произвольный код - еркін код
произвольный процент - беталды пайыз, ықтиярлы 
пайыз

проинструктировать - нұсқау беру
проинформировать - хабардар ету
происки - тіміскі іс-əрекет 
происхождение - ата-тегі, туысы, шығу тегі, шыққан 
жері 

происшествие - оқиға
прокат - уақытша жалға беру, уақытша жалға алу 
прокомментировать - түсініктеме жасау
проконтролировать - бақылауға алу
прокотированная цена - белгіленген баға
прокрутка - айналдырма 
проксимо - проксимо 
прокура - прокура 
прокуратура - прокуратура 
прокурация - прокурация 
прокурист - прокурист 
прокурор - прокурор 
прокурор генеральный - бас прокурор
пролонгационная сделка - ұзартпалы мəміле, 
ұзартылмалы мəміле

пролонгация - мерзімді ұзарту, ұзартпа, ұластыру 
пролонгация аккредитива - аккредитивтің мерзімін 
ұзарту

пролонгация векселя - вексель мерзімін ұзарту
пролонгация государственного долга - мемлекеттік 
борышты ұзарту

пролонгация договора - шарттың мерзімін ұзарту
пролонгация долга - борыш мерзімін ұзарту
пролонгация займов - қарыз мерзімін ұзарту
пролонгация ипотеки - ипотеканы ұластыру
пролонгация кредита - кредит мерзімін ұзарту, несие 
мерзімін ұзарту

пролонгация срока - мерзімді ұзарту
пролонгация срока кредита путем выпуска новых 
облигаций в обмен на старые - ескі облигациялардың 
орнына жаңа облигациялар шығару жолымен кредит 
мерзімін ұзарту

пролонгация ссуды - несие мерзімін ұзарту
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пролонгация страхования - сақтандыру мерзімін ұзарту
пролонгация страхования жизни - өмірді сақтандыру 
мерзімін ұзарту 

пролонгация тратты - траттаның мерзімін ұзарту
пролонгирование - мерзімін ұзарту
пролонгирование аккредитива - аккредитивтің 
мерзімін ұзарту

пролонгирование векселя - вексель мерзімін ұзарту
пролонгирование кредита - кредит мерзімін ұзарту
пролонгирование срока векселя - вексельдің мерзімін 
ұзарту

пролонгирование ссуды - несие мерзімін ұзарту
пролонгирование тратты - тратта мерзімін ұзарту 
пролонгированные ссуды - мерзімі ұзартылған несие
пролонгированный - ұластырылған, мерзімі ұзартылған
пролонгированный вексель - мерзімі ұзартылған 

(ұластырылған) вексель
пролонгированный кредит - мерзімі ұзартылған  
кредит

пролонгировать - мерзімді ұзарту
промежуток - аралық
промежуток времени - уақыт аралығы
промежуточная декларация - аралық мағлұмдама 
промежуточная отчетность - аралық есеп-қисап 
промежуточная позиция - аралық жайғасым
промежуточная прибыль - аралық пайда 
промежуточная страна - аралық ел
промежуточная таможня - аралық кеден
промежуточная цель - аралық мақсат
промежуточное потребление - аралық тұтыну
промежуточное финансирование - аралық 
қаржыландыру 

промежуточный баланс - аралық теңгерім (қаржы 
жылы аяқталғанға дейін дайындалатын теңгерім)

промежуточный банк - аралық банк
промежуточный дивиденд - аралық дивиденд 
промежуточный долг - аралық борыш 
промежуточный заем - аралық қарыз 
промежуточный клиринговый счет - аралық 
клирингілік шот

промежуточный кредит - аралық несие 
промежуточный отчет - аралық есеп беру (есептеме)
промежуточный пассив - аралық пассив
промежуточный платеж - аралық төлем
промежуточный процент - аралық пайыз 
промежуточный сертификат - аралық сертификат
промежуточный счет - аралық шот 
промежуточный финансовый отчет - аралық қаржы 
есептемесі

промесса - промесса, уəде 
промилле - промилле 
промитент - промитент 
промокательная бумага - сорғыш қағаз 
промоция - промоция 
промысел - кəсіпшілік
промысловый налог - кəсіпшілік салығы
промышленная доходная облигация - өнеркəсіптік 
табысты облигация

промышленное золото - өнеркəсіптік алтын
промышленность - өнеркəсіп
промышленность легкая - жеңіл өнеркəсіп
промышленность пищевая - тамақ өнеркəсібі
промышленные счета - өнеркəсіптік шоттар
промышленный банк (промбанк) - өнеркəсіп банкі
промышленный индекс - өнеркəсіптік индекс
промышленный кредит - өнеркəсіптік кредит
промышленный объект - өнеркəсіптік нысан
промышленный фонд - өнеркəсіп қоры
промышленный фонд ипотечного кредита - 
ипотекалық кредиттің өнеркəсіптік қоры

проникать на рынок - нарыққа дендеп ену
проникновение - ену, дендеп ену
проникновение в нишу мирового рынка - 
дүниежүзілік нарықтағы тауашаға дендеп ену

проникновение в торговую сеть - сауда торабына ену
проникновение на рынок - нарыққа дендеп ену
проникновение через цену - баға арқылы ену
пронумеровать - нөмірлеу
пропаганда - насихат
пропагандировать - насихаттау 
пропагандист - насихатшы
прописка - тіркелім, тіркелгі
прописная буква - бас əріп
пропитка - сіңіру
пропитка огнезащитным составом - оттан қорғау 
құрамын сіңіру

пропорции межгосударственные - мемлекет аралық 
үйлесім

пропорции общеэкономические - жалпы экономикалық 
үйлесім

пропорции плановые - жоспарлы үйлесім
пропорциональная консолидация - үйлесімді 
шоғырланым

пропорциональная налоговая ставка - үйлесімді 
салық мөлшерлемесі

пропорциональная ответственность - үйлесімді 
жауапкершілік

пропорциональная репрезентация - үйлесімді қайта 
таныстыру 

пропорциональная система - үйлесімді жүйе
пропорциональная система страхового обеспечения - 
сақтандыруды қамсыздандырудың үйлесімді жүйесі

пропорциональная ставка - үйлесімді (бара-бар) 
мөлшерлеме

пропорциональная ставка налога - салықтың 
үйлесімді мөлшерлемесі

пропорционально - үйлесімді (бара-бар)
пропорциональное налогообложение - үйлесімді салық 
салу

пропорциональное обложение - үйлесімді салық салу
пропорциональное перестрахование - үйлесімді қайта 
сақтандыру

пропорциональное представительство акционеров - 
акционерлердің үйлесімді өкілдігі

пропорциональное распределение - үйлесімді (бара-
бар) бөлу
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пропорциональное финансирование - үйлесімді 
қаржыландыру

пропорциональность - үйлесімділік 
пропорциональные ставки - үйлесімді мөлшерлеме
пропорциональный - үйлесімді
пропорция - үйлесім
пропуск - рұқсаттама
пропуск дивидендов - дивидендті өткізу
пропуск разовый - біржолғы рұқсаттама
“пропуск рынка” - “нарықтың рұқсаттамасы” 
пропускной режим - рұқсаттамалық тəртіп
пропущенный дивиденд - өткізіп алынған дивиденд 
пропущенный платеж - өткізіп алынған төлем
проработка - пысықтау
проработка маркетинговая - маркетингілік пысықтау
проработка предконтрактная - келісімшарт алдындағы 
пысықтау

проработка технологическая - технологиялық 
пысықтау

прорыв - сілкініс; бұзып өту 
прорыв на рынок - нарыққа бұзып кіру
прорыв технологический - технологиялық сілкініс
просветительство - ағартушылық
просвещение - ағарту
проситель - өтінуші, тілек білдіруші
проскрипция - мінеу, айыптау
прослеживание - қадағалау, ізге түсу
просматривать ценные бумаги для поиска нужных 
характеристик - қажет сипаттамаларды іздестіру үшін 
бағалы қағаздарды қарап шығу

просмотр - қарап шығу, көру
просмотр запроса на ссуду - несиеге сұранысты қарап 
шығу 

просмотр предварительный - алдын ала қарап шығу
проспект - даңғыл; бағыттама; аңдатпа
проспект выпуска - шығарылым аңдатпасы
проспект на эмиссию ценных бумаг - бағалы қағаздар 
эмиссиясы жөніндегі аңдатпа

проспект облигационного займа - облигациялық қарыз 
аңдатпасы

проспект размещения - орналастыру аңдатпасы 
(анықтамасы)

проспект размещения ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды орналастыру аңдатпасы

проспект эмиссии - эмиссия аңдатпасы, шығарылым 
аңдатпасы

проспект эмиссии ценных бумаг - бағалы қағаздар 
эмиссиясының аңдаптасы, бағалы қағаздар 
шығарылымының аңдатпасы 

проспект эмиссионный - эмиссиялық аңдатпа
просперити - просперити 
просроченная банковская карточка - мерзімі өткен 
банк карточкасы

просроченная дебиторская задолженность - мерзімі 
өткен дебиторлық берешек

просроченная задолженность - мерзімі өткен берешек
просроченная кредиторская задолженность - мерзімі 
өткен кредиторлық берешек

просроченная нетто-задолженность - мерзімі өткен 
таза берешек

просроченная ссуда - мерзімі өткен несие
просроченные лизинговые сделки - мерзімі өткен 
лизингілік мəміле

просроченные проценты - мерзімі өткен пайыздар
просроченные специальные налоги - мерзімі өткен 
арнаулы салықтар

просроченные счета - мерзімі өткен шоттар
просроченный - мерзімі өткен
просроченный вексель - мерзімі өткен вексель (ұсыну 
бойынша төленбеген вексель)

просроченный документ - мерзімі өткен құжат, 
кешіктірілген құжат

просроченный долг - мерзімі өткен борыш
просроченный заем - мерзімі өткен қарыз
просроченный контракт - мерзімі өткен келісімшарт 
просроченный кредит - мерзімі өткен кредит
просроченный платеж - мерзімі өткен төлем
просроченный платежный документ - мерзімі өткен 
төлем құжаты

просроченный счет - мерзімі өткен шот
просроченный счет клиента в брокерской фирме - 
брокерлік фирмадағы клиенттің мерзімі өткен шоты

просроченный чек - мерзімі өткен чек
просрочивать платеж - төлем мерзімін өткізіп алу
просрочка - мерзімін өткізіп алу, кешіктіру 
просрочка в уплате процентов - пайыздарды төлеуді 
кешіктіру

просрочка векселя - вексельдің мерзімін өткізіп алу
просрочка выплаты заработной платы - жалақы 
төлеуді кешіктіру

просрочка должника - борышқордың мерзімді 
кешіктіруі

просрочка кредитора - несиегердің мерзімді кешіктіруі
просрочка платежа - төлем мерзімін өткізіп алу
просрочка погашения - өтем мерзімін өткізіп алу
просрочка погашения задолженности по кредиту - 
кредит бойынша берешекті өтеу мерзімін кешіктіру

просрочка поставки - жеткізілім мерзімін өткізіп алу
просрочка уплаты - төлеу мерзімін кешіктіру 
просрочка уплаты на ... дней - төлеу мерзімін .... күнге 
кешіктіру

проставление календарного штемпеля - күнтізбелік 
мөрқалып басу

простановка архивных шифров - мұрағаттық 
мұқамдарды қойып шығу 

простая акция - жай акция
простая бухгалтерия - жай бухгалтерия
простая бухгалтерская проводка - жай бухгалтерлік 
өткізбе

простая гарантия - жай (қарапайым) кепілдік
простая лотерея - жай лотерея
простая облигация - жай облигация
простая повременная система заработной платы - жай 
мерзімдік жалақы жүйесі

простая поправка в адресе - мекенжайдағы жай түзету
простая посылка - жай сəлемдеме
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простая прогрессивная ставка - жай үдемелі 
мөлшерлеме

простая процентная ставка - жай пайыздық 
мөлшерлеме

простая сделка - жай мəміле
простая сделка с премией - сыйлықақылы жай мəміле
простая система бухгалтерского учета - жай 
бухгалтерлік есеп жүйесі

простая система счетоводства - жай есепшілік жүйесі
простая смешанная почта (LC/АО) - жай аралас пошта 

(LC/АО)
простое аккредитивное письмо - жай аккредивтік хат
простое долговое обязательство - жай борышкерлік 
міндеттеме

простое инкассо - жай инкассо
простое отправление - жай жөнелтім
простое складское свидетельство - жай қойма      
куəлігі

простое товарищество - жай серіктестік
простой - тоқтап қалу, қаңтарылу; қарапайым, жай
простой акцепт - жай акцепт (ризалық)
простой арбитраж - жай арбитраж
простой валютный арбитраж - жай валюталық 
арбитраж

простой вексель - жай вексель
простой вексель с двумя или более подписями - екі 
немесе одан көп қол қойылған жай вексель

простой вексель с одной подписью - бір қол қойылған 
жай вексель 

простой вексель, имеющий одну подпись - бір тұлға 
қол қойған жай вексель

простой вексель, подписанный двумя или более 
лицами - екі немесе одан көп тұлға қол қойған жай 
вексель

простой весовой сбор - жай салмақ алымы
простой компенсационный контракт - жай өтемақылы 
келісімшарт

простой контракт купли-продажи - сатып алу-сату 
жөніндегі жай келісімшарт

простой краткосрочный вексель - қысқа мерзімді жай 
вексель

простой купонный своп - жай купондық своп
простой международный перевод - жай халықаралық 
аударым

простой международный перевод, составленный 
механографическим способом - механографикалық 
тəсілмен əзірленген жай халықаралық аударым

простой международный фоточитаемый перевод - жай 
халықаралық фотооқылымды аударым

простой метод калькуляции - жай калькуляциялау əдісі
простой метод нормы прибыли - пайда нормасының 
қарапайым əдісі

простой обеспеченный вексель - қамтамасыз етілген 
жай вексель

простой процентный заем - жай пайыздық қарыз
простой процентный своп - жай пайыздық айырбас
простой ссудный счет - жай несие шоты
простой счет - жай шот

простой фоточитаемый международный перевод, 
составленный механографическим способом 
- механографикалық тəсілмен əзірленген жай 
халықаралық фотооқылымды аударым

пространственный арбитраж - кеңістіктік арбитраж
пространственный валютный арбитраж - кеңістіктік 
валюталық арбитраж

пространство - кеңістік
пространство рыночное - нарық кеңістігі 
пространство экономическое - экономикалық кеңістік
прострация - күйзеліс, енжарлық 
проступки банкрота - банкрот тудырған теріс қылық
проступок - жағымсыз əрекет, теріс қылық, шалыс 
басушылық 

проступок административный - əкімшілік теріс қылық 
простые арбитражные сделки - жай төрелік мəміле, 
жай арбитраждық мəміле

простые валютные оговорки - жай валюталық ескертпе
простые проценты - жай пайыздар
простые ссудные счета - жай несие шоттары
просушка документа в вакуумной камере - құжатты 
вакуумды камерада кептіру

просчет - жаңсақтық, қате есептеу
просьба - өтініш, өтіну, сұрау
просьба аванса - алғытөлем сұрау
просьба в письменной форме - жазбаша нысандағы 
өтініш

просьба о выдаче визы - рұқсатнама беру туралы 
өтініш

просьба о принятии в члены - мүшелікке қабылдау 
туралы өтініш

просьба о продлении срока - мерзімді ұзарту туралы 
өтініш

просьба о пролонгации - мерзімін ұластыру туралы 
өтініш

просьба о разрешении на оплату - төлемақы төлеуге 
рұқсат туралы өтініш

просьба об аннулировании через почту ордера 
перевода, перечисления или передаточного чека - 
аударымның, аударылған қаржының немесе табыстау 
чегінің ордерін пошта арқылы жою туралы өтініш

просьба об изъятии международного перевода, 
изменении или исправлении адреса - халықаралық 
аударымды алып қою, мекенжайды өзгерту немесе 
түзету туралы өтініш

просьба об отсрочке платежа - төлем мерзімін 
кейіндету туралы өтініш

просьба об увеличении зарплаты - жалақыны 
көбейтуді сұрау

просьба об урегулировании простого перевода, 
перечисления или просьба о разрешении на оплату 
- жай аударымды, аударылған қаржыны реттеу туралы 
өтініш немесе төлемақы төлеуге рұқсат туралы өтініш

просьба официальная - ресми өтініш 
просьба передать через … по адресу … - … мекенжай 
бойынша … арқылы табыстауға өтініш

проталкивание - тықпалау, итермелеу
“проталкивание” акций - акцияларды “тықпалау” 
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протектограф - протектограф
протекторат - протекторат 
протекционизм - қолдаушылық, қолдампаздық, 
сүйеушілік 

протекционизм валютный - валюталық қолдампаздық
протекционизм государственный - мемлекеттік 
қолдампаздық 

протекционизм коллективный - ұжымдық 
қолдампаздық

протекционизм нетарифный - бейтарифтік 
қолдампаздық

протекционизм огульный - жаппай қолдампаздық, 
беталды қолдампаздық

протекционизм промышленный - өнеркəсіптік 
қолдампаздық

протекционизм таможенный - кеден қолдампаздығы
протекционизм торговый - саудадағы қолдампаздық
протекционист - протекционист, қолдампаз
протекционистская таможенная пошлина - 
қолдампаздық кеден бажы 

протекционистские пошлины - протекционистік баж, 
қолдампаздық баж

протекционистские тарифы - протекционистік 
тарифтер, қолдампаздық тарифтер 

протекция - тамыр-таныстық, қолдампаздық, жең 
ұшынан жалғасушылық 

протест - наразылық, наразылық білдіру
протест в неакцепте - акцепт емеске наразылық, 
бейакцептіге наразылық 

протест в платеже - төлемге наразылық
протест в порядке общего надзора - жалпы қадағалау 
ретінде наразылық білдіру

протест векселя (вексельный протест) - вексельге 
наразылық (вексельдік наразылық)

протест векселя из-за неакцепта - ризалықтың 
жоқтығы себепті вексельге наразылық

протест векселя из-за неплатежа - төленбеуі себепті 
вексельге наразылық

протест встречный - ыңғайласпа наразылық, қарама-
қарсы наразылық

протест запоздалый - кешіккен наразылық
протест из-за неплатежа - төлемнің төленбеуі себепті 
наразылық

протест кассационный - кассациялық наразылық
протест массовый - бұқаралық наразылық
протест официальный - ресми наразылық
протест письменный - жазбаша наразылық
протест платежа - төлем наразылығы
протест по векселю - вексель бойынша наразылық
протест прокурора - прокурордың наразылығы
протест против налогов - салықтарға қарсы наразылық 
протест против решения - шешімге қарсы наразылық
протестование - наразылық білдіру
протестование против решения - шешімге қарсы 
наразылық білдіру

“против” - “қарсы” 
против акцепта - акцептіге (ризалыққа) қарсы, акцепт 

(ризалық) орнына

против платежа - төлемге қарсы
противная сторона - қарсы тарап, қарсы жақ
противоборство - тайталас, егес
противогаз - газ тұмылдырық
противодействие - қарсы əрекет
противодействие решительное - батыл қарсы əрекет
противодействие росту цен - бағаның өсуіне қарсы 
əрекет

противодействие рынку - нарыққа қарсы əрекет 
противодействующий маркетинг - қарсы əрекет етуші 
маркетинг

противозаконность - заңдылыққа қарсы
противозаконный - заңға қарсы
противопожарная служба - өрттен қорғау қызметі
противопожарные формирования - өрттен қорғау 
жасақтары

противопоказание - қарсы көрсетім
противоположная статья - қарама-қарсы бап
противопоставление - қарсы қою
противоправное удержание имущества - мүлікті 
заңсыз ұстап қалу

противоправный - құқыққа қарсы 
противорадиационные укрытия - радиациядан қорғану 
баспанасы

противоречащее требование - қайшы келетін талап
противоречивый - қарама-қайшылықты
противоречие - қарама-қайшылық, қарама-қайшы
противоречие интересам - мүдделерге қарама-қайшы 
келу

противоречия социальные - əлеуметтік қарама-
қайшылықтар

противостояние - қарсы тұру, егес
противостояние ядерное - ядролық тайталас
протограф - протограф
протокол - хаттама, мəжілісхат 
протокол заключительный - қорытынды хаттама
протокол заседания - мəжіліс хаттамасы
протокол заседания кредитного комитета - несие 
комитеті мəжілісінің хаттамасы

протокол намерения - ниет хаттамасы
протокол о кредите - кредит туралы хаттама 
протокол о нарушении таможенных правил - кеден 
ережелерінің бұзылуы туралы хаттама 

протокол о сотрудничестве - ынтымақтастық туралы 
хаттама

протокол об административных нарушениях - 
əкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама

протокол об экономическом сотрудничестве - 
экономикалық ынтымақтастық туралы хаттама

протокол переговоров - келіссөз хаттамасы
протокол передачи - табыстау хаттамасы
протокол подписки - жазылыс хаттамасы
протокол приемки - қабылдау хаттамасы
протокол сдачи-приемки - өткізу-қабылдау хаттамасы
протокол собрания - жиналыс хаттамасы
протокол согласительный - келістіруші хаттама
протокол судебного заседания - сот отырысының 
хаттамасы
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протоколирование - хаттама жазу
протокольное решение - хаттамалық шешім
профан - көрбілте, миғұла
профанация науки - ғылым қадірін түсіру
профессионал - кəсіпқой (аса білікті қызметкер, өз 
ісінің шебері; биржадағы алып-сатар)

профессионализм - кəсіпқойлық
профессионалы рынка - нарық кəсіпқойлары
профессионалы фондового рынка - қор нарығының 
кəсіпқойлары

профессиональная ответственность - кəсіптік 
жауапкершілік

профессиональная оценка - кəсіптік бағалау, 
кəсіпқойлық бағалау, кəсіби бағалау

профессиональная подготовка кадров - кадрларды 
кəсіпке даярлау 

профессиональная этика аудита - аудиттің кəсіптік 
əдебі 

профессиональная этика в сфере финансов - қаржы 
аясындағы кəсіптік əдеп

профессиональная этика оценщика - бағалаушының 
кəсіптік əдебі

профессиональное тарифное соглашение - кəсіптік 
тарифтік келісім

профессиональные инвесторы - кəсіпқой инвесторлар
профессиональные навыки - кəсіби дағды
профессиональные услуги - көрсетілетін кəсіпқойлық 
қызметтер, кəсіптік қызметтер көрсету

профессиональные участники рынка ценных бумаг - 
бағалы қағаздар нарығына кəсіпқой қатысушылар

профессиональный - кəсіпқой, кəсіби
профессиональный аудитор - кəсіпқой аудитор 
профессиональный биржевик - кəсіпқой биржашы
профессиональный брокер - кəсіпқой брокер
профессиональный жаргон - кəсіптік жаргон
профессиональный жаргон банкиров - банкирлердің 
кəсіптік жаргоны

профессиональный капитал - кəсіптік капитал
профессиональный клиринг - кəсіптік клиринг
профессиональный налог - кəсіптік салық
профессиональный оценщик активов - активтерді 
кəсіпқой бағалаушы

профессиональный союз (профсоюз) - кəсіптік одақ 
(кəсіподақ)

профессиональный спекулянт - кəсіпқой алып-сатар
профессиональный участник рынка ценных бумаг - 
бағалы қағаздар нарығына кəсіпқой қатысушы

профессиональный участник страхового рынка - 
сақтандыру нарығына кəсіпқой қатысушы

профессиональный хранитель - кəсіпқой сақтаушы
профессия - мамандық, кəсіп
профессия брокера - делдал кəсібі 
профессия гражданская - азаматтық кəсіп
профессия дефицитная - тапшы кəсіп
профилактика - алдын алу, сақтандыру 
профилактика правонарушений - құқық 
бұзушылықтардың алдын алу

профиль - профиль, бейін 

профиль архива - мұрағат бейіні
профиль комплектования - жинақтау бейіні
профиль маркетинга - маркетинг бейіні
профиль полномочия - өкілет бейіні, өкілеттік бейіні
профиль потребителей - тұтынушылар бейіні 
профильная квалификация - бейінді біліктілік 
профинансирование - қаржыландыру
профит - кіріс, пайда, түсім
профицит - профицит, пайда 
профицит бюджета - бюджет профициті, бюджет 
пайдасы, бюджеттің артылуы, бюджет молшылығы 

профицит наличности - қолма-қол ақша профициті
профком (профсоюзный комитет) - кəсіподақ   
комитеті

профнепригодность - кəсіптік жарамсыздық
профориентация (профессиональная ориентация) - 
кəсіптік бағдар, кəсіби бағдар

проформа - проформа 
проформа-счет - проформа-шот 
профсоюз (профессиональный союз) - кəсіподақ 

(кəсіптік одақ) 
проход - өтетін жер, өткел
проход через таможню - кеден арқылы өту
прохождение воинской службы - əскери қызметті 
өткеру

прохождение осмотра - тексермелеуден өту
прохождение переаттестации - қайта аттестаттаудан  
өту

прохождение переподготовки - қайта даярлаудан өту
прохождение подготовки - даярлықтан өту
прохождение практики - практикадан өту
прохождение проверки - тексеруден өту
прохождение регистрации - тіркеуден өту
прохождение экспертной оценки - сараптамалық 
бағалаудан өту

прохождения вводного инструктажа по технике 
безопасности - қауіпсіздік техникасы бойынша кіріспе 
нұсқаулықтан өту

прохожденние таможенного досмотра - кедендік 
тексермелеуден өту

процветающий рынок - гүлденуші нарық
процедура - рəсім, жосық, тəртіп, реттеме 
процедура административная - əкімшілік рəсім
процедура аккредитации - аккредиттеу рəсімі
процедура антидемпингового расследования - 
демпингіге қарсы тексеру рəсімі

процедура арбитражная - арбитраждық тəртіп, төрелік 
сот рəсімі

процедура аудиторская - аудиторлық рəсім
процедура банкротства - банкроттық рəсімі
процедура бюджетная - бюджет рəсімі
процедура в обработке данных - деректерді өңдеудегі 
рəсім

процедура контроля - бақылау рəсімі 
процедура кредитования - несиелендіру рəсімі
процедура обжалования - шағымдану рəсімі
процедура образования фонда - қор құру рəсімі
процедура обычная - ғұрыптық рəсім
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процедура обязательная - міндетті рəсім
процедура организации и регистрации акционерного 
общества - акционерлік қоғамды құру жəне тіркеу 
рəсімі

процедура отчетности - есептілік (есеп-қисап) рəсімі
процедура оформления разрешения - рұқсатты 
ресімдеу рəсімі

процедура оценки - бағалау рəсімі 
процедура платежа - төлем рəсімі
процедура погашения - өтеу рəсімі
процедура подачи жалобы - шағым жасау рəсімі
процедура получения разрешения - рұқсат алу рəсімі
процедура принятия на работу - жұмысқа қабылдау 
рəсімі

процедура проведения ревизии - тексеріс жүргізу 
рəсімі

процедура проверочная - тексеру рəсімі
процедура раскрытия информации - ақпаратты ашу 
рəсімі

процедура рассмотрения банкротства - банкроттықты 
қарау рəсімі

процедура рассмотрения заявки на получение ссуды - 
несие алуға өтінімді қарау рəсімі

процедура рассмотрения заявок - өтінімдерді қарау 
рəсімі

процедура ревизии - тексеру рəсімі
процедура регистрации - тіркеу рəсімі
процедура регистрации заказа - тапсырысты тіркеу 
рəсімі

процедура реорганизационная - қайта ұйымдастыру 
рəсімі

процедура сертификации - сертификаттау рəсімі
процедура судебная - сот рəсімі
процедура таможенная - кеден рəсімі
процедура таможенного транзита - кеден транзитінің 
рəсімі

процедура торгов - сауда-саттық рəсімі
процедура уведомительная - хабарлама рəсімі
процедура управления - басқару тəртібі
процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы - бағалы 
қағаздарды шығару тəртібі жəне оның кезеңдері

процедуры проверки - тексеру рəсімдері
процент - пайыз, процент, өсім; жүздеуік, саншама 
процент активный - актив пайызы
процент антисипативный - антисипативтік пайыз 
процент банковский - банк пайызы 
процент, взимаемый за аренду - жалгерлік үшін 
алынатын пайыз

процент взысканий - өндіріп алу пайызы
процент возмещения - орнын толтыру пайызы
процент временный - уақытша пайыз
процент выплаченный - төленген пайыз
процент годовой - жылдық пайыз
процент дебетовый - дебеттік пайыз
процент дебиторский - дебиторлық пайыз
процент дисконта - дисконт пайызы
процент договорный - шарттық пайыз
процент за кредит - кредит үшін пайыз

процент за предоставленный кредит - берілген кредит 
үшін пайыз

процент за просрочку - мерзімі кешіктірілгені үшін 
пайыз

процент заемный - қарыз пайызы
процент занятости - жұмыспен қамтылу пайызы
процент капитализированный - капиталдандырылған 
пайыз

процент комиссионный - комиссиялық пайыз
процент краткосрочный - қысқа мерзімді пайыз
процент кредитный (кредитовый) - кредиттік пайыз
процент кредиторский - кредиторлық пайыз, 
несиегерлік пайыз

процент купонный - купондық пайыз
процент куртажа - куртаж пайызы
процент льготный - жеңілдікті пайыз
процент максимальный - ең көп пайыз
процент малый - шағын пайыз
процент минимальный - ең аз пайыз
процент на акции - акцияларға шаққандағы пайыз
процент на капитал - капиталға есептелетін пайыз, 
капиталға шаққандағы пайыз

процент на остаток суммы - сома қалдығына 
шаққандағы пайыз

процент на процент - пайызға қойылатын пайыз, 
пайызға шаққандағы пайыз

процент на сумму - сомаға шаққандағы пайыз
процент накопленный - қорланымдық пайыз, 
жинақталған пайыз, қорланған пайыз

процент наросший - өспелі пайыз
процент наценки - үстеме баға пайызы
процент начисления - есептеу пайызы
процент начисленный - есептелген пайыз
процент, начисленный на базе 365 дней - 365 күн 
негізінде есептелген пайыз

процент невзысканный - өндіріп алынбаған пайыз
процент невыполненных обязательств - орындалмаған 
міндеттемелер пайызы

процент нераспределяемой прибыли - бөлінбейтін 
пайданың пайызы

процент нетто - таза пайыз
процент низкий - төмен пайыз
процент номинальный - атаулы пайыз
процент объявленный - жарияланған пайыз
процент основной - негізгі пайыз
процент от чистого дохода при продаже - сату кезіндегі 
таза табыстан есептелген пайыз

процент отрицательный - теріс пайыз
процент отсроченный - мерзімі кейінге қалдырылған 
пайыз

процент по вкладам - салым бойынша пайыз
процент по государственным облигациям - 
мемлекеттік облигациялар бойынша пайыз

процент по дебетовому сальдо - дебеттік сальдо 
бойынша пайыз

процент по закладной - кепілпұл бойынша пайыз
процент по кредитовому сальдо - кредиттік сальдо 
бойынша пайыз



914ПРОЦЕНТ

процент по невалютированному полису - 
валюталандырылмаған полис бойынша пайыз

процент по неустойке - айыпақы бойынша пайыз, 
тұрақсыздық айыбы бойынша пайыз 

процент по облигации - облигация бойынша пайыз
процент по овердрафту - овердрафт бойынша пайыз
процент по однодневным вкладам - бір күндік 
салымдар бойынша пайыз 

процент по ссуде - несие бойынша пайыз
процент погашения долга - борышты өтеу пайызы
процент покрытия - өтеу пайызы, жабу пайызы
процент постоянный - тұрақты пайыз
процент потерь - шығасы пайызы
процент прибыли - пайда пайызы
процент пролонгационный - мерзімі ұзартылған   
пайыз

процент просроченных ссуд - мерзімі өткен несие 
пайызы

процент рентабельности - пайдалылық пайызы
процент рентный - ренталық пайыз
процент роялти - роялти пайызы
процент с суммы - сомадан пайыз
процент сальдовый - сальдолық пайыз
процент скидки - шегерім пайызы
процент ссудный - несие пайызы 
процент суммарный - қосынды пайыз
процент твердый - тұрақты пайыз
процент условленный - шартты пайыз, уағдаласылған 
пайыз 

процент, установленный законом - заңмен белгіленген 
пайыз

процент установленных соединений - белгіленген 
қосылыстардың пайызы 

процент учетный - есептік пайыз
процент франшизы - франшиза пайызы
процент чистый - таза пайыз
процент чрезмерный - шамадан тыс пайыз
процент штрафной - айыппұлдық пайыз
процент-дебитор - дебитор-пайыз, борышкер-пайыз 
процент-кредитор - кредитор-пайыз 
процент-ломбард - ломбард-пайыз 
процентная аренда - пайыздық жалгерлік
процентная бумага - пайыздық қағаз
процентная декурсивная ставка - пайыздық 
декурсивтік мөлшерлеме

процентная маржа - пайыздық маржа 
процентная налоговая ставка - пайыздық салық 
мөлшерлемесі

процентная норма дохода - табыс нормасы
процентная облигация - пайыздық облигация
процентная открытая позиция - пайыздық ашық 
жайғасым, пайыздық ашық айқындама

процентная скидка - пайыздық шегерім
процентная срочная сделка - пайыздық мерзімдік 
мəміле

процентная ставка - пайыздық мөлшерлеме
процентная ставка в год - бір жылғы пайыздық 
мөлшерлеме, жылдық пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка в годовом исчислении - жылдық 
есептеудегі пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка в пересчете на год - бір жылға 
шағып қайта есептегендегі пайыздық мөлшерлеме 

процентная ставка, выплачиваемая банком - банк 
төлейтін пайыздық мөлшерлеме

ставка денежного рынка - ақша нарығының пайыздық 
мөлшерлемесі

процентная ставка для покупателя - сатып алушы 
үшін пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка за период платежей в рассрочку - 
мəулеттік төлем кезеңіндегі пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка займа - қарыздың пайыздық 
мөлшерлемесі

процентная ставка кредита - кредиттің пайыздық 
мөлшерлемесі

процентная ставка купона - купонның пайыздық 
мөлшерлемесі

процентная ставка ЛИБОР - ЛИБОР пайыздық 
мөлшерлемесі 

процентная ставка на денежную сумму - ақшалай 
сомаға шаққандағы пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка на евровалютном рынке - 
еуровалюта нарығындағы пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка на межбанковском рынке - 
халықаралық нарықтағы пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка на рынке краткосрочного 
капитала - қысқа мерзімді капитал нарығындағы 
пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка на текущем счете - ағымдағы 
шоттағы пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка на уровне ниже рыночного - 
нарықтық деңгейден төмен деңгейдегі пайыздық 
мөлшерлеме

процентная ставка налога - салықтың пайыздық 
мөлшерлемесі

процентная ставка однодневной ссуды - бір күндік 
несиенің пайыздық мөлшерлемесі

процентная ставка открытого рынка - ашық 
нарықтың пайыздық мөлшерлемесі

процентная ставка по брокерским ссудам - брокерлік 
несие бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по вкладам - салымдар бойынша 
пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по денежным операциям - ақша 
операциялары бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по депозитам - депозиттер 
бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по долгосрочным кредитным 
обязательствам - ұзақ мерзімді несие міндеттемелері 
бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по закладной - кепілпұл бойынша 
пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по казначейским векселям 
- қазынашылық вексельдер бойынша пайыздық 
мөлшерлеме 

процентная ставка по кредиту - кредит бойынша 
пайыздық мөлшерлеме
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процентная ставка по ломбардному кредиту - 
ломбардтық кредит бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по межбанковским операциям 
- банк аралық операциялар бойынша пайыздық 
мөлшерлеме

процентная ставка по овердрафту - овердрафт 
бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по онкольной ссуде - онколдық 
несие бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по отсроченным платежам - 
мерзімі кейінге қалдырылған төлемдер бойынша 
пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по просроченному долгу - мерзімі 
өткен борыш бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по среднесрочным кредитным 
обязательствам - орта мерзімді кредит міндеттемелері 
бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по ссудам - несие бойынша 
пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по ссудам до востребования - талап 
етілмелі несие бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка при погашении долга в рассрочку 
- мəулеттік борышты өтеу кезіндегі пайыздық 
мөлшерлеме

процентная ставка при рефинансировании - қайта 
қаржыландыру кезіндегі пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка, свободная от риска - қатерден 
аман пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка, установленная законом - заңмен 
белгіленген пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка-ориентир - пайыздық бағдар-
мөлшерлеме

процентная сумма - пайыздық сома
процентная тратта - пайыздық тратта
процентная формула - пайыздық формула
процентная фьючерская сделка - пайыздық фьючерстік 
мəміле

процентная ценная бумага - пайыздық бағалы қағаз
процентная ценная бумага с фиксированным сроком 
погашения - өтеу мерзімі тиянақталған пайыздық 
бағалы қағаз

процентная чистая маржа - таза пайыздық маржа
процент-нетто - таза пайыз (салық төленгеннен кейін 
есептелетін пайыз)

процентно-выигрышные займы - пайыздық-ұтыс 
қарызхаты

процентное вознаграждение страховых агентов - 
сақтандыру агенттеріне берілетін пайыздық сыйақы 

процентное отношение - пайыздық қатынас
процентное отношение дохода к капитальным затра-
там - кірістің күрделі шығынға пайыздық қатынасы

процентное отчисление - пайыздық аударым
процентное покрытие - пайыздық өтеу 
процентное число - пайыздық сан 
процентные арбитражные сделки - пайыздық 
арбитраждық мəміле

процентные государственные займы - мемлекеттік 
пайыздық қарыз

процентные займы - пайыздық қарыз
процентные операции “своп” - пайыздық “своп” 
операциялары

процентные платежи - пайыздық төлемдер
процентные расходы по выпущенным ценным 
бумагам - шығарылған бағалы қағаздар бойынша 
пайыздық шығыс

процентные расходы по депозитам клиентов - 
клиенттердің депозиттері бойынша пайыздық шығыс

процентные расходы по депозитам кредитных 
организаций - кредит ұйымдарының депозиттері 
бойынша пайыздық шығыс

процентные ставки продажи депозитов - депозиттерді 
сатудың пайыздық мөлшерлемелері

процентные таблицы - пайыздық кестелер
процентные фьючерсы - пайыздық фьючерстер
процентные ценные бумаги - пайыздық бағалы 
қағаздар

процентный - пайызды 
процентный актив, приносящийся процентный доход 

- пайыздық табыс əкелетін пайыздық актив
процентный арбитраж - пайыздық арбитраж 
процентный арбитраж без покрытия - өтелмейтін 
пайыздық арбитраж

процентный арбитраж без покрытия на срок - 
мерзімінде өтелмейтін пайыздық арбитраж

процентный арбитраж без форвардного покрытия - 
форвардпен өтелмейтін пайыздық арбитраж

процентный арбитраж с покрытием на срок - 
мерзімінде өтелетін пайыздық арбитраж

процентный арбитраж с форвардным покрытием - 
форвардпен өтелетін пайыздық арбитраж

процентный арбитраж с целью страхования - 
сақтандыру мақсатындағы пайыздық арбитраж

процентный вклад - пайыздық салым
процентный делитель - пайыздық бөлгіш
процентный денежный вклад - пайыздық ақша салымы
процентный долг - пайыздық борыш
процентный доход - пайыздық табыс
процентный доход до востребования - талап етілмелі 
пайыздық табыс

процентный доход по облигациям - облигациялар 
бойынша пайыздық табыс

процентный коридор - пайыздық дəліз 
процентный купон - пайыздық купон
процентный куртаж - пайыздық куртаж
процентный “кэф” - пайыздық “кэф”
процентный лизинг - пайыздық лизинг
процентный метод - пайыздық əдіс
процентный опцион - пайыздық опцион
процентный ордер - пайыздық ордер
процентный паритет - пайыздық бара-барлық, 
пайыздық тепе-теңдік 

процентный период - пайыздық кезең
процентный период в долгосрочном свопе - ұзақ 
мерзімді своптағы пайыздық кезең

процентный риск - пайыздық тəуекелдік, пайыздық 
қатер 
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процентный сбор - пайыздық алым
процентный своп - пайыздық своп (айырбас)
процентный спред - пайыздық спред
процентный тариф - пайыздық тариф
процентомания - пайыз күйттеушілік
процентщик - өсімқор
проценты брутто - жалпы пайыздар 
проценты, взимаемые при неуплате в срок - 
мерзімінде төленбегені үшін өндіріп алынатын 
пайыздар

проценты, выплаченные авансом - аванс (алғытөлем) 
түрінде төленген пайыздар

проценты выплаченные - төленген пайыздар
проценты, выплачиваемые за пользование 
капиталом - капиталды пайдаланғаны үшін төленетін 
пайыз

проценты за просроченный платеж - мерзімі өткен 
төлем үшін пайыздар

проценты за просрочку - мерзімін өткізіп алғаны үшін 
пайыз, кешіктірілген мерзім үшін пайыз

проценты к выплате - төлеуге ұсынылған пайыздар
проценты к получению - алуға ұсынылған пайыздар
проценты к уплате - төлеуге ұсынылған пайыздар
проценты меньшинства - азшылық пайыздары 
проценты на капитал - капиталға пайыздар
проценты на минимальный остаток - ең аз қалдыққа 
пайыздар

проценты на неоплаченные суммы - төленбеген сомаға 
пайыздар

проценты на присужденную сумму - берілген сомаға 
пайыздар

проценты на проценты - пайызға пайыз жамалды, 
пайыз үстіне пайыз

проценты на средний остаток - орташа қалдыққа 
пайыздар

проценты на ссуды - несиеге пайыздар
проценты накапливающиеся - қорлану үстіндегі 
пайыздар

проценты накопленные - қорланған пайыздар
проценты начисленные - есептелген пайыздар
проценты невыплаченные - төленбеген пайыздар
проценты ожидаемые - күтілген пайыздар, болжалды 
пайыздар

проценты по банковскому кредиту - банк кредиті 
бойынша пайыздар

проценты по бессрочному вкладу - мерзімсіз салым 
бойынша пайыздар

проценты по вкладу - салым бойынша пайыздар
проценты по государственному долгу - мемлекеттік 
борыш бойынша пайыздар

проценты по долговому обязательству - ұзақ 
міндеттеме бойынша пайыздар

проценты по задолженности - берешек бойынша 
пайыздар

проценты по займу - қарыз бойынша пайыздар
проценты по закладной - кепілпұл бойынша пайыздар
проценты по ипотеке - ипотека бойынша пайыздар
проценты по кредиту - кредит бойынша пайыздар

проценты по облигационному займу - облигациялық 
қарыз бойынша пайыздар

проценты по погашению убытков - залалдарды өтеу 
бойынша пайыздар

проценты по строительному займу - құрылыс қарызы 
бойынша пайыздар

проценты по счету - шот бойынша пайыздар
проценты полученные - алынған пайыздар
проценты после уплаты налогов - салықтарды 
төлегеннен кейінгі пайыздар

проценты просроченные - мерзімі өтіп кеткен пайыздар
проценты простые - жай пайыздар
проценты ростовщические - өсімқорлық пайыздары
проценты сложные - күрделі пайыздар
процесс - процесс, үдеріс, ғамалия, тəсір 
процесс автоматизированный - автоматтандырылған 
үдеріс

процесс арбитражный - арбитраждық үдеріс; төрелік 
сот үдерісі

процесс базовый - базалық үдеріс
процесс бюджетный - бюджеттік үдеріс
процесс в управлении - басқарудағы үдеріс
процесс вероятностный - ықтималдық үдерісі
процесс глобализации - ғаламдану үдерісі, жаһандану 
үдерісі

процесс гражданский - азаматтық үдеріс; азаматтық іс 
жүргізу

процесс запатентованный - патенттелген үдеріс
процесс инфляционный - инфляциялық үдеріс
процесс информационный - ақпараттық үдеріс
процесс калькуляции цен - бағаларды калькуляциялау 
үдерісі

процесс контролируемый - бақыланатын үдеріс
процесс кумулятивный - шоғырлану үдерісі
процесс многоступенчатый - көп сатылы үдеріс
процесс непрерывный - үздіксіз үдеріс
процесс нестационарный - тұрақсыз үдеріс
процесс обвинительный - айыптау ісі
процесс обмена - айырбас үдерісі
процесс обновления - жаңару үдерісі
процесс обработки - өңдеу үдерісі
процесс обработки данных - деректерді өңдеу үдерісі
процесс принятия решений - шешімдер қабылдау 
үдерісі

процесс продажи - сату үдерісі
процесс производства - өндіріс үдерісі
процесс развития - даму үдерісі
процесс распространения - тарату үдерісі 
процесс рационализации - оңтайландыру үдерісі
процесс регулирования - реттеу үдерісі
процесс регулирования платежей - төлемдерді реттеу 
үдерісі

процесс регулируемый - реттелетін үдеріс
процесс роста - өсу үдерісі
процесс сертификации - сертификаттау үдерісі
процесс стратегического управления - стратегиялық 
басқару үдерісі

процесс судебный - сот ісі
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процесс технологический - технологиялық үдеріс
процесс труда - еңбек үдерісі
процесс трудоемкий - еңбек көп жұмсалатын үдеріс
процесс управления - басқару үдерісі
процесс управления маркетингом - маркетингіні 
басқару үдерісі

процесс управляемый - басқарылатын үдеріс
процесс усовершенствованный - жетілдірілген үдеріс
процесс установления цены - бағаны белгілеу үдерісі 
процесс установленный - белгіленген үдеріс
процесс уторговывания - саудаласып кеміту үдерісі
процесс учебный - оқу процесі
процесс циклический - кезеңдік үдеріс
процесс экономический - экономикалық үдеріс
процессинг - процессинг 
процессинговая компания - процессингілік компания
процессия - шеру
процессор - процессор 
процессуальный отвод - іс жүргізуге қарсылық білдіру
прочая недвижимость - басқадай жылжымайтын мүлік
прочие активы - басқадай активтер
прочие долгосрочные обязательства - басқа да ұзақ 
мерзімді міндеттемелер

прочие доходы - басқадай кіріс 
прочие затраты - басқадай шығын 
“прочие кредиты” - “басқадай кредиттер”
прочие почтовые услуги - басқа да пошталық 
қызметтер көрсету 

“прочие прибыли” - “басқадай пайда”
прочие производственные расходы - басқадай 
өндірістік шығыс

прочие расходы - басқадай шығыс
прочие ссуды на покупку ценных бумаг” - “бағалы 
қағаздар сатып алуға басқадай несие”

прочие ценные бумаги - басқадай бағалы қағаздар
прочие чековые депозиты - басқадай чек депозиттері 
“прочий долгосрочный долг” - “басқадай ұзақ мерзімді 
борыш”

прочное финансовое положение - бекем қаржы 
жағдайы

прочность - беріктік, бекемдік
прочность ликвидной позиции - өтімділік 
жайғасымының бекемдігі 

прочность позиции на торгах - сауда-саттықтағы 
жайғасымның бекемдігі

прочный - берік, бекем, төзімді
прошение - кешіру, кешірім; өтініш, сұрау
прошение о банкротстве - банкроттық туралы       
өтініш

прошлый финансовый год - өткен қаржы жылы
прошнуровать - тігіндеу, жіппен қайымдау, бау тағу
проштемпелевать - мөрқалыптау
прощение безнадежной задолженности по кредиту - 
кредит бойынша үмітсіз берешекті кешіру

прощение долга - борышты кешіру
проявка - айқындау
проявление - көріну, көрініс
проявление активности - белсенділік көрсету

проявление заинтересованных клиентов андеррай-
тинга - мүдделі андеррайтинг клиенттерінің ықылас 
білдіруі

проявление инициативы - бастама көрсету
проявление интереса - мүдденің көрініс табуы
прссс-конференция - баспасөз мəслихаты
пруденциальные нормативы - пруденциялық 
нормативтер

пруденциальные нормативы национального банка - 
ұлттық банктің пруденциялық нормативтері 

пруденциальный контроль - пруденциялық        
бақылау

пруденциальный контроль в банках - банктердегі 
пруденциялық бақылау 

пруденциальный надзор - пруденциялық қадағалау
пруденциальный норматив - пруденциялық норматив
прямая валютная котировка - валютаның құнын 
тікелей белгілеу

прямая взаимосвязь - тікелей өзара байланыс
прямая выписка счета-фактуры - шот-фактураның 
тікелей көшірімі

прямая депеша - тікелей жеделхат
прямая котировка - тікелей баға белгіленімі 
прямая котировка валюты - валютаның құнын тікелей 
белгілеу

прямая оплата счетов - шоттарды тікелей төлеу
прямая перегрузка - тікелей қайта тиеу
прямая почтовая рассылка - тікелей пошта арқылы 
жіберу

прямая почтовая реклама - тікелей пошта жарнамасы
прямая премиальная выплата - тікелей сыйлықақылы 
төлем

прямая сверка - тікелей салыстырып тексеру
прямая связь с банком данных - деректер қорымен 
тікелей байланыс

прямая сделка - тікелей мəміле
прямая сдельная оплата труда - еңбекке тікелей 
кесімді ақы төлеу 

прямая сдельная система заработной платы - тікелей 
кесімді жалақы жүйесі

прямая сдельщина - тікелей кесімділік, тікелей кесімді 
ақы

прямая система сдельной оплаты труда - тікелей 
кесімді еңбекақы жүйесі

прямая ссуда - тікелей несие
прямое банковское кредитование - банктің тікелей 
кредит беруі 

прямое возмещение затрат - шығынды тікелей өтеу
прямое гарантирование размещения ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды тікелей кепілдікпен орналастыру

прямое государственное регулирование - тікелей 
мемлекеттік реттеу 

прямое дебетование - тікелей дебеттеу
прямое инвестирование - тікелей инвестициялау 
прямое кредитование - тікелей несиелендіру
прямое обязательство - тікелей міндеттеме
прямое обязательство векселедателя - вексель 
берушінің тікелей міндеттемесі 
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прямое перечисление заработной платы на счет - 
жалақыны шотқа тікелей аудару

прямое размещение - тікелей тарату, тікелей 
орналастыру 

прямое размещение новых выпусков ценных бумаг 
- бағалы қағаздардың жаңа шығарылымын тікелей 
орналастыру

прямое размещение облигационного займа - 
облигациялық қарызды тікелей орналастыру 

прямое размещение ценных бумаг - бағалы қағаз-
дарды тікелей тарату, бағалы қағаздарды тікелей 
орна ластыру

прямое самофинансирование - тікелей өзін-өзі 
қаржыландыру

прямое сообщение - тікелей қатынас
прямое страховое дело - тікелей сақтандыру ісі
прямое управление - тікелей басқару
прямое финансирование - тікелей қаржыландыру
прямой - тікелей
прямой валютный курс тенге - теңгенің тура 
валюталық бағамы

прямой дебет - тікелей дебет
прямой договор - тікелей шарт
прямой долг - тікелей борыш 
прямой запрос - тікелей сұрау салу
прямой контроль - тікелей бақылау 
прямой контроль над юридическим лицом - заңды 
тұлғаны тікелей бақылау

прямой кредит - тікелей кредит
прямой курс - тікелей бағам
прямой маркетинг - тікелей маркетинг 
прямой маркетинг по почте - пошта жөніндегі тікелей 
маркетинг

прямой метод распределения - шығысты бөлудің тура 
əдісі

прямой метод расчета финансовых результатов - 
қаржыландыру нəтижелерін есептеудің тура əдісі

прямой мешок - тікелей қап
прямой налог - тікелей салық, төте салық
прямой отклик - тікелей үн қосу 
прямой постпакет - тікелей постпакет
прямой почтовый контейнер - тікелей пошта 
контейнері

прямой сбыт - тікелей өткізім
прямой страховщик - тікелей сақтандырушы
прямой убыток в страховании - сақтандырудағы 
тікелей залал

прямой участник - тікелей қатысушы 
прямоугольник - тік бұрыш 
прямые государственные ценные бумаги - мемлекеттік 
тікелей бағалы қағаздар

прямые денежные инвестиции - тікелей ақшалай 
инвестиция

прямые зарубежные инвестиции - тікелей шетелдік 
инвестиция

прямые затраты - тікелей шығын
прямые затраты на оплату труда - еңбекақыға 
жұмсалған тікелей шығын

прямые затраты на производство - өндіріске 
жұмсалған тікелей шығын

прямые затраты на уплату труда - еңбекақы төлеуге 
жұмсалған тікелей шығын

прямые затраты предметов труда - еңбек заттарының 
тікелей шығыны

прямые затраты труда - еңбектің тікелей шығыны, 
тікелей еңбек шығыны

прямые издержки - тікелей шығын
прямые издержки производства - өндірістің тікелей 
шығыны, тікелей өндіріс шығыны

прямые инвестиции - тікелей инвестиция
прямые иностранные инвестиции - тікелей шетелдік 
инвестиция

прямые иностранные капиталовложения - шетелдік 
тікелей күрделі қаржы жұмсалымы

прямые капиталовложения (капитальные вложения) 
- тікелей күрделі қаржы жұмсалымы

прямые капиталовложения в новую технологию - 
жаңа технологияға тікелей күрделі қаржы жұмсалымы

прямые кредитные ограничения - тікелей несиелік 
шектеу

прямые накладные расходы - тікелей үстеме шығыс 
прямые нормативные трудовые затраты - тікелей 
нормативтік еңбек шығыны

прямые обеспеченные потребительские ссуды - 
тікелей қамтамасыз етілген тұтыну несиесі 

прямые отправления - тікелей жөнелту, тікелей 
жөнелтімдер

прямые переменные накладные расходы - тікелей 
өзгермелі үстеме шығыс

прямые расходы - тікелей шығыс
прямые убытки - тікелей залал 
прямые хозяйственные связи - тікелей шаруашылық 
байланыстар

псевдоним - бүркеншік есім
псевдорыночные структуры - жалған нарықтық 
құрылымдар

психологическое обследование - психологиялық 
зерттеу

психология потребления - тұтыну психологиясы
психология социальная - əлеуметтік психология
психология труда - еңбек психологиясы
психология управления - басқару психологиясы
психология экономическая - экономикалық психология 
психрометр - психрометр
публика - халайық, жұртшылық
публикация - жарияланым
публикация бухгалтерской отчетности - бухгалтерлік 
есеп-қисапты жариялау, бухгалтерлік есеп-қисап 
жарияланамы

публикация в печати - баспасөздегі жарияланым
публикация в прессе - баспасөзде жариялау
публикация для деловых кругов - іскер топтарға 
арналған жарияланым

публикация документа - құжатты жариялау
публикация документальная - деректі жарияланым
публикация зарубежная - шетелдік жарияланым
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публикация заявления - мəлімдемені жариялау
публикация необходимая - қажетті жарияланым
публикация неофициальная - бейресми жарияланым
публикация новостей - жаңалықтарды жариялау
публикация о состоянии счетов банка - банк 
шоттарының жай-күйі туралы жарияланым

публикация ограниченная - шектеулі жарияланым
публикация ООН - БҰҰ жарияланымы
публикация отечественная - отандық жарияланым
публикация официальная - ресми жарияланым
публикация печатная - баспасөз жарияланымы
публикация рекламная - жарнамалық жарияланым
публикация торговая - сауда жарияланымы
публичная биржевая торговля - көпшілік биржа 
саудасы

публичная компания - көпшілік компания
публичная корпорация - көпшілік корпорациясы, 
жария корпорация

публичная отчетность - көпшілік алдындағы есеп-
қисап, жария есеп-қисап

публичная оферта - көпшілік офертасы
публичная подписка - көпшілік жазылыс, жария 
жазылыс 

публичная продажа акций - акцияларды көпшілікке 
сату

публичная финансовая отчетность - көпшілік 
алдындағы қаржы есеп-қисабы, жария қаржы есеп-
қисабы

публично предлагаемые ценные бумаги - көпшілік 
алдында ұсынылатын бағалы қағаздар 

публичное извещение о торгах - сауда-саттық туралы 
жария хабарлама

публичное партнерство с ограниченной 
ответственностью - жауапкершілігі шектеулі жария 
серіктестік

публичное право - көпшілік құқығы
публичное предложение о подписке - жазылыс туралы 
жария ұсыныс

публичное предложение ценных бумаг - көпшілікке 
бағалы қағаздарды ұсыну 

публичное размещение акций - акцияларды жария 
орналастыру

публичное размещение ценных бумаг - көпшілікке 
бағалы қағаздарды тарату

публичное раскрытие информации - көпшілікке 
ақпаратты ашу

публичность бухгалтерской отчетности - бухгалтерлік 
есеп-қисаптың көпшілікке жариялылығы

публичные торги - көпшілік сауда-саттық, көпшілік 
алдындағы сауда-саттық, жария сауда-саттық

публичный - жария 
публичный выпуск новых акций - жаңа акцияларды 
жария шығару, көпшілікке арналған жаңа акциялар 
шығару

публичный выпуск ценных бумаг - көпшілікке 
арналған бағалы қағаздар шығарылымы 

публичный доверительный собственник - жария 
сенімгер меншіктенуші

публичный договор - жария шарт
публичный конкурс - жария конкурс
пул - пул, ортақтастық, ортақ қазан 
пул аккредитационный - аккредитациялық пул
пул андеррайтерский - андеррайтерлік пул
пул биржевой - биржалық пул
пул денежный - ақшалай пул 
пул долларовый - долларлық пул
пул евровалют - еуровалюта пулы
пул закладных - кепілхаттар пулы 
пул закладных нескольких кредиторов - бірнеше 
несиегерлердің кепілхаттар пулы

пул золотой - алтын пул 
пул инвестиционный - инвестициялық пул
пул ипотек - ипотекалар пулы
пул ипотечный - ипотекалық пул 
пул конкретный - нақты пул
пул купонных облигаций - купондық облигациялар 
пулы 

пул лицензионный - лицензиялық пул
пул национальный - ұлттық пул
пул патентный - патенттік пул 
пул перестраховочный - қайта сақтандыру пулы
пул правительственный - үкімет пулы
пул региональный - аймақтық пул
пул рыночный - нарықтық пул
пул слепой - көзсіз пул 
пул совместный - бірлескен пул
пул спекулятивный - алып-сатарлық пул
пул специальный - арнаулы пул 
пул страховой - сақтандыру пулы
пул товарный - тауар пулы
пул торговый - сауда пулы
пул целый - тұтас пул
пульс - тамыр соғысы
пульт индексации - индекстеу пульті
пункт - тармақ; пункт, байна; орынжай
пункт базисный - базистік пункт, базистік байна, 
түпнегіздік байна 

пункт выдачи - беру орынжайы
пункт децентрализованного печатания - 
орталықтандырылмаған басып шығару орынжайы

пункт договора - шарттың тармағы
пункт договора о гарантиях - шарттың кепілдіктер 
туралы тармағы

пункт договора о цене - шарттың баға туралы тармағы
пункт договора об обстоятельствах - шарттың мəн-
жайлар туралы тармағы

пункт договора об освобождении от ответственности - 
шарттың жауапкершіліктен босату туралы тармағы

пункт информационный - ақпараттық тармақ
пункт контракта - келісімшарт тармағы
пункт контрольный - бақылау бекеті
пункт курса ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бағамының байнасы

пункт населенный - елді мекен, кент
пункт о будущих ссудах - болашақ несие туралы   
тармақ 
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пункт о восстановлении в правах - құқықтарын 
қалпына келтіру туралы тармақ

пункт о капитале - капитал туралы тармақ
пункт о колебании цен - бағаның ауытқуы туралы 
тармақ

пункт о непоставке товара - тауардың жеткізілмеуі 
туралы тармақ

пункт о пересмотре цены - бағаны қайта қарау туралы 
тармақ

пункт о повышении цены - бағаны көтеру туралы 
тармақ

пункт о предварительной оплате - алдын ала төлеу 
туралы тармақ

пункт о страховании от потерь - шығасыдан 
сақтандыру туралы тармақ

пункт о цене - баға туралы тармақ
пункт о штрафной неустойке - айыпақы туралы тармақ
пункт об арбитраже - арбитраж туралы тармақ; төрелік 
сот туралы тармақ

пункт об изменении цены - бағаның өзгеруі туралы 
тармақ

пункт об условиях платежа - төлем шарттары туралы 
тармақ

пункт об уставном капитале акционерного общества 
- акционерлік қоғамның жарғылық капиталы туралы 
тармақ

пункт обмена - алмасу орынжайы
пункт обмена валюты - валюта айырбастау бекеті, 
валюта айырбастау орынжайы

пункт обмена иностранной валюты - шетел валютасын 
айырбастау орынжайы

пункт обменный - айырбастау бекеті, айырбастау 
орынжайы

пункт обслуживания - қызмет көрсету бекеті
пункт повестки дня - күн тəртібінің тармағы
пункт почтовой связи - пошталық байланыс орынжайы 
пункт приема платежей - төлемдер қабылдау 
орынжайы 

пункт приема подписки - жазылымға қабылдау 
орынжайы

пункт продажи - сату бекеті
пункт раздаточный - үлестіру орны
пункт размена чеков - чектерді айырбастау орны

пункт согласованный - келісілген тармақ
пункт соглашения - келісімнің тармағы
пункт спорный - даулы тармақ 
пункт статьи - баптың тармағы
пункт таможенный - кедендік бекет
пунктир - үзіксызық, көпноқат
пунктуальность - ұқыптылық 
“пункты” - “пункттер” (қосымша комиссиялық 
алымдар)

пуск - қосу, іске қосу 
пуск в обращение - айналысқа жіберу
пуск векселя в обращение - вексельді айналысқа жіберу 
пуск деньги в обращение - ақшаны айналысқа жіберу
пут - пут 
путевка - жолдама
путеводитель - жолнұсқауыш, жөнсілтер
путеводитель по фондам архива - мұрағат қорларының 
жөнсілтері

путеводитель тематический - тақырыптық жөнсілтер 
путевой лист - жолпарақ, жолдама парақ
путевые записки - сапарнама
путем торгов - сауда-саттық жолымен, сауда-саттық 
арқылы

пути следования - жүру жолдары
пути снижения себестоимости - өнімнің өзіндік құнын 
кеміту жолдары

пут-опцион - пут-опцион 
путь направления депеши - жеделхатты бағыттау жолы
путь развития - даму жолы 
путь сбыта - өткізім жолы
“пучок прав” собственника - меншіктенуші 

“құқықтарының шоғыры” 
“Пушнина. С ветеринарным свидетельством” - 

“Бағалы аң терісі. Мал дəрігерінің куəлігі бар”
пъедестал - тұғыр
пэн-пин пэр - пэн-пин пэр (сəйкестендірме нөмір)
пяти процентный фонд погашения - бес пайыздық 
өтеу қоры

пятидневка - бескүндік
пять условий при выдаче кредита - кредит беру 
кезіндегі бес шарт

пять фундаментальных экономических вопросов - 
іргелі экономикалық бес сұрақ 

Р 

работа - жұмыс 
работа административная - əкімшілік жұмыс
работа в две смены - екі ауысымды жұмыс
работа в дневную смену - күндізгі ауысымдағы жұмыс
работа в несколько смен - бірнеше ауысымды жұмыс
работа в ночную смену - түнгі ауысымдағы жұмыс
работа в обычное рабочее время - əдеттегі жұмыс 
уақытындағы жұмыс

работа в одну смену - бір ауысымды жұмыс
работа во вторую смену - екінші ауысымдағы жұмыс
работа дневная - күндізгі жұмыс

работа договорная - шарттық жұмыс
работа канцелярская - кеңсе жұмысы
работа кратковременная - қысқа мерзімді жұмыс
работа методическая - əдістемелік жұмыс 
работа научно-издательская - ғылыми-баспагерлік 
жұмыс 

работа научно-исследовательская - ғылыми-зерттеу 
жұмысы

работа неполной рабочей недели - толымсыз жұмыс 
аптасында істелетін жұмыс 

работа неполную смену - толымсыз ауысымды жұмыс
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работа неполный рабочий день - толымсыз жұмыс 
күніндегі жұмыс

работа организационная - ұйымдастыру жұмысы
работа основная - негізгі жұмыс
работа по контракту - келісімшарт бойынша 
орындалатын жұмыс

работа по обслуживанию - қызмет көрсету жұмысы
работа по трудовому соглашению - еңбек келісімі 
бойынша орындалатын жұмыс

работа побочная - қосалқы жұмыс
работа проверочная - тексеру жұмысы
работа с документами - құжаттармен жұмыс 
работа сверх смены - ауысымнан тыс жұмыс
работа сверхурочная - мерзімнен тыс жұмыс
работа сдельная - кесімді жұмыс
работа сменная - ауысымды жұмыс
работа справочная - анықтамалық жұмыс 
работа строго по правилам - қатаң ережелер бойынша 
орындалатын жұмыс

работа текстологическая - мəтінтану жұмысы 
работа управленческая - басқару жұмысы
работать в аппарате - аппаратта істеу
работать в долг - борышты өтеу үшін жұмыс істеу
работать спустя рукава - жұмысты жеңіл-желпі істеу, 
жұмысты немқұрайды істеу

работник - жұмыскер, қызметкер 
работник банка, оформляющий почтовые 
депозиты - пошта депозиттерін ресімдеуші банк              
қызметкері

работник банковский - банк қызметкері
работник деловитый - іскер қызметкер
работник квалифицированный - білікті қызметкер
работник конторский - кеңсе қызметкері
работник министерства - министрлік қызметкері
работник номенклатурный - номенклатурадағы 
қызметкер 

работник ответственный - жауапты қызметкер
работник счетный - есеп қызметкері 
работник таможни - кеден қызметкері
работник торговли - сауда қызметкері
работник финансовый - қаржы қызметкері
работники бюджетной сферы - бюджет саласының 
қызметкерлері

работники бюджетных организаций - бюджеттік 
ұйымдардың қызметкерлері

работники внештатные - штаттан тыс қызметкерлер
работники государственного сектора - мемлекеттік 
сектор қызметкерлері

работники канцелярские - кеңсе қызметкерлері
работодатель - жұмыс беруші 
работоспособность - жұмысқабілеттілік 
работоспособный - жұмысқа қабілетті
работы исправительно-трудовые - еңбекпен түзеу 
жұмыстары

рабочая группа - жұмыс тобы 
рабочая сила - жұмыс күші
рабочее время - жұмыс уақыты 
рабочее место - жұмыс орны

рабочее место оператора на сортировочной машине - 
сұрыптауыш машинадағы оператордың жұмыс орны

рабочее покрытие - жұмыс өтемі
рабочее помещение - жұмыс құжырасы
рабочие деньги - жұмыс ақшасы 
рабочие дни - жұмыс күндері
рабочие навыки - жұмыс дағдылары 
рабочие остатки на счетах - шоттардағы жұмыс 
қалдықтары

рабочие часы банка - банктің жұмыс сағаты
рабочий - жұмысшы 
рабочий день - жұмыс күні
рабочий план - жұмыс жоспары
рабочий план счетов - шоттардың жұмыс жоспары 
рабочий счет - жұмыс шоты
равенство - теңдік, тепе-теңдік
равенство в оплате - ақы төлеудегі тепе-теңдік
равенство курсов - валюта теңгерімінің тепе-теңдігі
равенство перед законом - заң алдындағы теңдік
равенство социальное - əлеуметтік теңдік
равенство спроса и предложения - сұраныс пен 
ұсыныстың тепе-теңдігі 

равенство юридическое - заңи тепе-теңдік
равная оплата труда - тең еңбекақы
равновесие - тепе-теңдік 
равновесие баланса - теңгерім тепе-теңдігі
равновесие валютного баланса - валюта теңгерімінің 
тепе-теңдігі

равновесие денежного рынка - ақша нарығының тепе-
теңдігі 

равновесие денежное - ақша тепе-теңдігі
равновесие долгосрочное - ұзақ мерзімді тепе-теңдік
равновесие доходов и расходов бюджета - бюджеттің 
кірісі мен шығысының тепе-теңдігі

равновесие единообразное - біркелкі тепе-теңдік
равновесие конкурентное - бəсекелік тепе-теңдік
равновесие краткосрочное - қысқа мерзімді тепе-теңдік
равновесие макроэкономическое - макроэкономикалық 
тепе-теңдік 

равновесие платежного баланса - төлем теңгерімінің 
тепе-теңдігі

равновесие покупок и продаж - сатып алу мен сатудың 
тепе-теңдігі

равновесие потребительское - тұтыну тепе-теңдігі
равновесие при минимизации издержек - шығынды 
барынша азайту кезіндегі тепе-теңдік

равновесие рынка - нарықтың тепе-теңдігі
равновесие рыночное - нарықтық тепе-теңдік
равновесие совокупного спроса и предложения - 
жиынтық сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі

равновесие спроса и предложения - сұраныс пен 
ұсыныстың тепе-теңдігі

равновесие статистическое - статистикалық тепе-теңдік
равновесие устойчивое - орнықты тепе-теңдік
равновесие частичное - ішінара тепе-теңдік
равновесие экономическое - экономикалық тепе-теңдік
равновесие экономической системы - экономикалық 
жүйенің тепе-теңдігі 
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равновесная величина - тепе-тең шама 
равновесная цена - тепе-тең баға, біркелкі баға
равновесный уровень национального дохода - ұлттық 
табыстың тепе-тең деңгейі

равное налогообложение - бірдей салық салу
равномерное начисление износа - тозымды тең 
өлшемде есептеу

равномерное обслуживание долга - борышты біркелкі 
өтеу, борышты өтеуге бірқалыпты қызмет көрсету

равномерное распределение рисков - тəуекелдікті тең 
қалыпты бөлу

равномерность - тең қалыптылық, тең өлшемділік, тең 
мөлшерлілік, бір қалыптылық

равномерность развития - дамудың бір қалыптылығы
равномерный - біркелкі, бірқалыпты
равномерный денежный поток - бірқалыпты ақша 
ағыны

равнополочный уголок - тең сөрелі бұрыш
равноправие - тең құқықтылық 
равноправие - тең құқықты
равноправие в труде - еңбектегі тең құқықтылық
равноправие в экономических отношениях - 
экономикалық қарым-қатынастағы тең құқықтылық

равноправие полное - толық тең құқықтылық
равноправие экономическое - экономикалық тең 
құқықтылық

равноправный - тең құқықты
равносильный - тепе-тең, бірдей
равноценность - тең бағалылық
равные взносы - бірдей жарналар
равные возможности - тең мүмкіндіктер 
равные кредитные возможности - тең несие 
мүмкіндіктері

равные по размеру периодические платежи в 
погашении - өтеуге төленетін көлемі тең дүркіндік 
төлемдер

равный - тең, тепе-тең, бірдей
равный во всех отношениях - барлық қатынастарда 
тең, барлық жағынан тең 

равный доступ к кредитам - кредитке бірдей қол 
жеткізу

равный риск - бірдей қатер
радиационная авария - радиациялық апат
радиационная безопасность - радиациялық қауіпсіздік
радиационное заражения - радиациялық зақымдану
радиационный контроль - радиациялық бақылау
радиационный фон - радиациялық жағдай
радикальный - түбегейлі
радиоактивное вещество - радиоактивтік заттек
радиовещание - радиохабар тарату
радиограмма - радиограмма
радиопередача - радиохабар
разассигнование кредитов - несие қаражатын бөлу
разбазаривание - ысырап ету, талан-таражға салу
разбивка - бөліктеме 
разбивка суммы - соманы бөлу
разбивка цены - бағаны бөлу
“разбиение кварталов” - “тоқсандарды бөліктеу”

разбирать - тексеру, анықтау 
разбитый на колонки бухгалтерский журнал - 
бағаналарға бөліктелген бухгалтерлік журнал

разблокирование счета - шотты оқшауландырудан 
шығару

разблокированные фонды - оқшауландырудан 
шығарылған қорлар

разблокировать - оқшаулаудан шығару
разблокировать - бұлаттан шығару 
разблокировать деньги - ақшаны оқшауландырудан 
шығару

разбойное нападение - қарақшылық шабуыл
разбор - талқы 
разбухание потребительского кредита - тұтынушылық 
кредиттің желбуаздануы

разведка - барлау
разверстка акций - акциялар салғырты
развитие - даму, өркендеу, жетілу
разводка - тармақталу
разводнение акционерного капитала - акционерлік 
капиталдың сұйылуы (бытыраңқылығы)

“разводнение” капитала путем выпуска новых 
акций - жаңа акциялар шығару жолымен капиталдың 
“сұйылуы” (“бытырауы”)

разводненный акционерный капитал - бытыраңқы 
акционерлік капитал

разворотный титульный лист - айқарма титул бет 
разглаживание, отпрессовка документов - құжаттарды 
тегістеу, қыртысын жазу

 разглашение - дабыралау 
разглашение тайны - құпияны жария ету
разговор - əңгіме, сөз 
разговорник - тілашар, тілдескіш
разгосударствление - мемлекет меншігінен алу 
разграничение - ара жігін ашу, ара жігін ажырату
разграничение компетенции - айыру құзыретін шектеу 
разгрузка - жүк түсіру
раздел - бөлім, бөлік, бөлу, бөлісу 
раздел бухгалтерского баланса - бухгалтерлік теңгерім 
бөлімі

раздел закона - заңның бөлімі
раздел имущества - мүлікті бөлісу
раздел классификации доходов и расходов 
государственного бюджета - мемлекеттік бюджеттің 
кірісі мен шығысын сыныптау бөлімі

раздел платежного баланса - төлем теңгерімі бөлімі
раздел финансовый - қаржы бөлімі 
разделение - бөлу, бөлісу, бөлініс 
разделение активов - активтерді бөлу
разделение бремени - ауыртпалықты бөлісу
разделение власти - билікті бөлісу
разделение дохода - табысты бөлу, табысты бөлісу
разделение затрат - шығынды бөлісу
разделение имущественное - мүлікті бөлісу
разделение налоговых доходов - салықтық кірістің 
бөлінуі

разделение ответственности - жауапкершілікті бөлісу
разделение полномочий - өкілеттіктердің бөлінуі
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разделение прибылей - пайданың бөлінуі
разделение себестоимости - өзіндік құнның бөлінуі
разделение собственности - меншіктің бөлінуі
разделение труда - еңбек бөлінісі 
разделение управленческой деятельности - басқару 
қызметінің бөлінісі, басқару қызметін бөлу

разделение функций - атқарымдар бөлінісі
разделение функций собственности и управления - 
меншік пен басқару атқарымдарын бөлісу

разделение юридического лица - заңды тұлғаны бөлу, 
заңи тұлғаны бөлу

разделенные комиссионные - бөлінген комиссиялық 
алым 

разделенный капитал - бөлінген капитал
разделенный счет - бөлінген шот
разделительный баланс - бөліністік теңгерім
разделить капитал - капиталды бөлу
разделить ссуду между заемщиками - несиені 
қарызгерлер арасында бөлу

раздельное налогообложение - бөлектеп салық салу
раздельное предложение - бөлектелген ұсыныс 
раздельный - жеке, дара, бөлек
раздельный статус - бөлектелген мəртебе, бөлек 
мəртебе 

раздельный счет - бөлек шот
раздельный учет - бөлек есеп, бөлектеп есеп жүргізу, 
бөлектелген есеп

раздельный учет в накопительном пенсионном фонде 
- жинақтаушы зейнетақы қорында бөлектеп есеп 
жүргізу

раздробленность - бытыраңқылық
раздробленность экономическая - экономикалық 
бытыраңқылық

раздробленный рынок - бөлшектелген нарық
раздувание - желбуаздандыру, далиту
раздувание валового национального продукта - 
жалпы ұлттық өнімді желбуаздандыру

различие - айырмашылық, өзгешелік
различие в валютных курсах - валюта бағамдарындағы 
айырмашылық

различие в доходах - табыстағы айырмашылық
различие в курсах - бағамдардағы айырмашылық
различие в условиях страхования - сақтандыру 
жағдайындағы айырмашылық 

различие в ценах - бағадағы айырмашылық 
различия в издержках - шығындағы айырмашылықтар
различия в оплате труда в соответствии с 
квалификацией - біліктілікке сəйкес еңбекке ақы 
төлеудегі айырмашылықтар

различия в ставках таможенных пошлин - 
кедендік баж алымдарының мөлшерлемесіндегі 
айырмашылықтар

различия в уровне экономического развития - 
экономикалық даму деңгейіндегі айырмашылықтар

различия в ценах - бағадағы айырмашылықтар
различные банковские кредиты - банктің түрлі 
кредиттері

разложенная ссуда - бөліктеп таратылған несие 

размагничивание - магнитсіздендіру
размах колебаний валютного курса - валюта бағамы 
ауытқуының ауқымы

размах колебаний цен - баға ауытқуының ауқымы 
размах цен - бағаның ауқымы
размен - айырбастау, ұсақтау
размен банкнот - банкноттарды ұсақтау
размен денег - ақша айырбастау, ұсақтау
размен на золото - алтынға айырбастау
размен чека - чекті айырбастау
разменивать - айырбастау, ұсақтау (майдалау)
разменивать деньги - ақша айырбастау
разменивать чек - чек айырбастау
разменная валюта - ұсақ валюта
разменная контора - ақша ұсақтау кеңсесі
разменная монета - ұсақ мəнет
разменные бумажные деньги - ұсақ қағаз ақша 
разменные деньги - ұсақ ақша
разменный - ұсақ (ақша туралы)
разменять - ұсақтау 
размер - мөлшер, өлшем, көлем, шама 
размер аванса - аванс (алғытөлем) мөлшері
размер бюджета - бюджет мөлшері
размер взноса - жарна мөлшері
размер взыскания - төлету мөлшері, өндіріп алу 
мөлшері

размер возмещения - орнын толтыру мөлшері
размер возмещения убытков - залалдың орнын толтыру 
мөлшері

размер вознаграждения - сыйақы мөлшері
размер вознаграждения за сверхурочную работу - 
мерзімнен тыс жұмыс үшін сыйақының мөлшері

размер выплат - төлемақы мөлшері
размер девальвации - девальвация мөлшері
размер денежного довольствия для исчисления 
пенсии - зейнетақы есептеу үшін қажетті ақшалай 
жабдықталым мөлшері

размер дефицита - тапшылық мөлшері
размер дивиденда - дивиденд мөлшері
размер дивидендов на одну акцию - бір акцияға 
шаққандағы дивиденд мөлшері 

размер дисконта - дисконт мөлшері
размер долга - борыш мөлшері
размер дохода - табыс мөлшері
размер заданный - межелі мөлшер
размер задолженности - берешек мөлшері
размер займа - қарыз мөлшері
размер заказа - тапсырыс мөлшері
размер закупок - толайым сатып алу мөлшері
размер заработной платы - жалақы мөлшері
размер и стоимость контракта - келісімшарт мөлшері 
мен құны

размер имущественных взносов - мүліктік жарнаның 
мөлшері

размер капитала - капиталдың мөлшері
размер капиталовложений - күрделі қаржы 
жұмсалымының мөлшері



924РАЗМЕР

размер комиссионного вознаграждения - комиссиялық 
сыйақы мөлшері

размер компенсации - өтемақы мөлшері
размер кредита - кредит мөлшері
размер максимальный - ең көп шама, ең көп мөлшер
размер маржи - маржа шамасы
размер минимальный - ең аз мөлшер, ең аз шама
размер монеты, пригодный для торгового автомата - 
сауда автоматына жарамды мəнет мөлшері

размер надбавки по репортным операциям - 
репорттық операциялар бойынша үстеме мөлшері

размер налога - салық мөлшері
размер наценки - үстеме баға мөлшері
размер неустойки - айыпақы мөлшері
размер номинальный - атаулы мөлшер
размер нормативный - нормативтік мөлшер
размер облагаемого импорта - салық салынатын 
импорт мөлшері 

размер облагаемого оборота - салық салынатын 
айналым мөлшері

размер оборота - айналым мөлшері
размер операций - операциялар мөлшері
размер ответственности страховщика - сақтандырушы 
жауапкершілігінің көлемі 

размер пенсий - зейнетақы мөлшері
размер пенсионных выплат - зейнетақы төлемдерінің 
мөлшері

размер платежа - төлем мөлшері
размер позиции, при котором требуется предостав-
ление отчетности - есептілік (есеп-қисап) беру талап 
етілетін жайғасым мөлшері

размер пособий - жəрдемақы мөлшері
размер потерь - шығасы мөлшері
размер пошлины - баж мөлшері
размер предельный - шекті мөлшер
размер премии - сыйлықақы мөлшері
размер прибыли - пайда мөлшері
размер процента - пайыз мөлшері
размер процента по вкладам - салым ақша бойынша 
пайыз мөлшері

размер расходов - шығыс мөлшері
размер резервного фонда - сақтық қордың мөлшері
размер роялти - роялти мөлшері
размер рынка - нарық мөлшері
размер сделки с ценными бумагами - бағалы қағаздар-
мен жасалған мəміленің мөлшері

размер скидки - шегерім мөлшері
размер ссуды - несиенің мөлшері
размер ставки - мөлшерлеме өлшемі
размер стандартный - стандартты мөлшер
размер страховки - сақтандырма мөлшері
размер страховой премии - сақтандыру сыйлықақысы-
ның мөлшері

размер страховых возмещений - сақтандыру өтемінің 
мөлшері

размер страховых платежей - сақтандыру төлемінің 
мөлшері

размер страховых сумм - сақтандыру сомасының 
мөлшері

размер таможенных пошлин - кеден бажының мөлшері
размер убытков - залал мөлшері
размер уценки - арзандату мөлшері
размер финансирования - қаржыландыру мөлшері
размер черты бедности - кедейлік шегінің мөлшері
размер штрафа - айыппұл мөлшері
размеры базисные - базистік мөлшерлер
размеры инфляции - инфляция ауқымы
размеры метрические - метрикалық өлшемдер
размеры отправлений - жөнелтімдердің мөлшері
размеры почтового отправления - пошта жөнелтімінің 
мөлшері

размеры рынка - нарық мөлшерлері
размеры эмиссии - эмиссия мөлшерлері
разметка - белгілеу, таңбалау
разметка - белгі, таңба
размещать - орналастыру 
размещение - орналастыру, тарату, жайғастыру, 
орналасым 

размещение акций - акцияларды орналастыру
размещение акций за рубежом - акцияларды шетелде 
орналастыру

размещение акций путем открытой подписки - 
акцияларды ашық жазылу жолымен орналастыру

размещение акций среди держателей - акцияларды 
ұстаушылар арасында орналастыру

размещение банковских капиталов - банктердің 
капиталдарын орналастыру

размещение биржевое - биржалық жайғастыру
размещение вкладов населения - халықтың салымын 
орналастыру

размещение выпуска - шығарылымды орналастыру
размещение выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығарылымын орналастыру

размещение выпуска ценных бумаг на рынке - бағалы 
қағаздар шығарылымын нарыққа орналастыру

размещение государственных эмиссионных ценных 
бумаг - мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды 
орналастыру

размещение документов - құжаттарды орналастыру
размещение долговых бумаг - борышқорлық 
қағаздарды орналастыру

размещение евробондов - еуробондыларды орналастыру
размещение займа - қарызды орналастыру
размещение заказа - тапсырысты орналастыру
размещение заказов за границей - тапсырыстарды 
шетелде орналастыру

размещение инвестиций на конкурсной основе - 
инвестицияларды конкурстық негізде орналастыру

размещение капитала - капиталды орналастыру
размещение контрактов - келісімшарттарды 
орналастыру

размещение на внутреннем рынке - ішкі нарықта 
орналастыру

размещение на международном рынке капиталов - 
халықаралық капиталдар нарығында орналастыру
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размещение облигаций - облигацияларды орналастыру
размещение облигационного займа - облигациялық 
қарызды орналастыру

размещение под проценты - пайыз кепілдігімен 
орналастыру

размещение свободных средств - бос қаражатты 
орналастыру

размещение средств - қаражатты орналастыру 
размещение страхований - сақтандыруды орналастыру 
размещение страховых резервов - сақтандыру сақтық 
қорларын орналастыру 

размещение транша - траншты орналастыру
размещение фиксированное - тіркелген орналасым
размещение ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
орналастыру, бағалы қағаздарды тарату

размещение эмиссии акций - акциялар эмиссиясын 
орналастыру

размещенный - орналастырылған 
размещенный заем - орналастырылған қарыз
размножение - көбейту 
размножение, брошюрование, переплет документов - 
құжаттарды көбейту, кітапшаға айналдыру, түптеу

размножение документа - құжатты көбейту
размонтирование позитивов - позитивтерді    
бөлшектеу

размораживание - ырықтандыру, оқшаулаудан алу
размораживание активов - активтерді ырықтандыру, 
активтерді оқшаулаудан алу

размораживать - ырықтандыру, оқшаулаудан алу
разморожение - ырықтандыру, оқшаулаудан алу
разморожение авуаров - авуарларды ырықтандыру, 
авуарларды оқшаулаудан алу

размышление - ойлау, толғану
разнарядка - өкімдеме
разница - айырма 
разница в валютных курсах - валюта бағамдарындағы 
айырма

разница в весе - салмақтағы айырма
разница в доходах - табыстағы айырма
разница в доходности - табыстылықтағы айырма
разница в инфляции - инфляциядағы айырма
разница в кассовых остатках - кассалық 
қалдықтардағы айырма

разница в процентной ставке - пайыздық 
мөлшерлемедегі айырма

разница в процентной ставке различных стран - 
əртүрлі елдердің пайыздық мөлшерлемелеріндегі 
айырма

разница в ставках процента - пайыз 
мөлшерлемелеріндегі айырма

разница в стоимости - құндағы айырма
разница в сумме - сомадағы айырма
разница в темпах роста - өсу қарқынындағы айырма
разница в товарах - тауарлардағы айырма 
разница в торговых скидках - сауда шегеріміндегі 
айырма

разница в учетных ставках банков - банктердің 
есептік мөлшерлемелеріндегі айырма

разница в фьючерсной торговле - фьючерстік 
саудадағы айырма

разница в ценах - бағадағы айырма
разница горизонтальная - деңгейлес айырма 
разница двойная - екі жақты айырма
разница курсовая - бағамдағы айырма, бағамдық 
айырма

разница максимальная - ең көп айырма
разница между бюджетными доходами и расходами - 
бюджеттік кіріс пен шығыс арасындағы айырма

разница между высшей и низшей ценой - жоғары жəне 
төмен баға арасындағы айырма

разница между курсами валют - валюталар бағамының 
арасындағы айырма

разница между курсами покупателей и продавцов 
- сатып алушылар мен сатушылардың бағамдары 
арасындағы айырма

разница между наличными платежами и 
поступлениями - қолма-қол ақшалай төлемдер мен 
түсімдер арасындағы айырма

разница между оптовой и розничной ценой - көтерме 
жəне бөлшек сауда бағасы арасындағы айырма

разница между ценами - бағалар арасындағы айырма
разница между ценами покупателя и продавца - сатып 
алушы мен сатушы бағасының арасындағы айырма

разница между ценами предложения и спроса - 
ұсыныс пен сұраныс бағасының арасындағы айырма

разница налоговая - салық айырмасы
разница относительно паритета - бара-барлыққа 
қатысты айырма

разница положительная - оң айырма
разница при пересчете - қайта есептеу кезіндегі айырма
разница стоимости - құн айырмасы
разница страховая - сақтандыру айырмасы
разница тарифная - тарифтік айырма
разница цен - баға айырмасы
разновидность документов - құжаттар əртүрлілігі
разновидность счета - шоттың алуан түрлілігі
разногласие - алауыздық, келіспеушілік, пікір алалығы
разногласия в правительстве - үкіметтегі келіспеушілік
разнообразие экономическое - экономикалық алуан 
түрлілік

разнообразить - түрлендіру 
разнообразный - əртүрлі, түрлі-түрлі, алуан түрлі
разноска - тарату; үлестіру; таратып жазу 
разноска операций - операцияларды таратып жазу
разность - айырым, айырма, айырмашылық 
разность демпинговая - демпингілік айырым
разность на льготном тарифе - жеңілдікті тарифтегі 
айырмашылық 

разность стоимости - құн айырымы
разносчик - тасушы, таратушы, аралап сатушы
разносчик карточек - карточкаларды таратушы 

(үлестіруші)
разночтение текстов - мəтіндердің əркелкі оқылуы
разоблачение - əшкерелеу
разовая закупка - біржолғы сатып алу
разовая лицензия - бір жолғы лицензия
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разовая сделка - бір жолғы мəміле
разовая ссуда - бір жолғы несие
разовая цена - бір жолғы баға
разовое изменение биржевой цены - биржалық бағаның 
бір жолғы өзгерісі

разовое комиссионное вознаграждение - бір жолғы 
комиссиялық сыйақы

разовое удостоверение - бір жолғы куəлік
разовые выплаты - бір жолғы төлемдер, бір жолғы 
төлемақы

разовые документы - бір жолғы құжаттар
разовые документы при бухгалтерском учете - 
бухгалтерлік есептегі бір жолғы құжаттар

разовые зачеты - бір жолғы есепке алу
разовые налоги - бір жолғы салықтар
разовый аккредитив - бір жолғы аккредитив
разовый доход - бір жолғы табыс
разовый лицензионный платеж - бір жолғы 
лицензиялық төлем 

разовый платеж - бір жолғы төлем
разовый пропуск - біржолғы рұқсаттама
разовый сбор - бір жолғы алым
разорение - күйзелу, күйреу, талан-таражға түсу
разориться - жұтау, қайыршылану
разоружение - қарусыздану
разочаровавшее капиталовложение - түңілдірген 
күрделі жұмсалым

разработка - талдама, талданым, əзірлеме, əзірленім, 
əзірлеу, зерттеме, зерттелім, талдап жасау 

разработка бюджета - бюджетті əзірлеу
разработка бюджетов сверху вниз - бюджеттерді 
жоғарыдан төмен қарай əзірлеу

разработка бюджетов снизу вверх - бюджеттерді 
төменнен жоғары қарай əзірлеу

разработка документации - құжаттама əзірлеу
разработка документов алфавитная - құжаттарды 
əліпбилік ретпен əзірлеу 

разработка закона - заң əзірлеу 
разработка законопроекта - заң жобасын əзірлеу
разработка заявочного документа - өтінім құжатын 
əзірлеу

разработка инновационная - инновациялық       
зерттеме

разработка концепции - тұжырымдаманы əзірлеу
разработка мер - шаралар əзірлеу
разработка мероприятий - іс-шаралар əзірлеу
разработка метода - əдісті əзірлеу
разработка методики - əдістеме əзірлеу
разработка методическая - əдістемелік əзірлеме
разработка новых видов финансово-кредитных 
инструментов - қаржы-кредит құралдарының жаңа 
түрлерін əзірлеу

разработка нормативной базы - нормативтік базаны 
əзірлеу

разработка нормативов - нормативтерді əзірлеу
разработка плана - жоспарды əзірлеу
разработка плана маркетинга сверху вниз - маркетинг 
жоспарын жоғарыдан төмен қарай əзірлеу

разработка плана маркетинга снизу вверх - маркетинг 
жоспарын төменнен жоғары қарай əзірлеу

разработка плана сверху вниз - жоспарды жоғарыдан 
төмен қарай əзірлеу

разработка плана снизу вверх - жоспарды төменнен 
жоғары қарай əзірлеу

разработка предложения - ұсыныс əзірлеу 
разработка программного обеспечения - 
бағдарламалық қамсыздандыруды əзірлеу

разработка программы - бағдарламаны əзірлеу
разработка проекта - жобаны əзірлеу
разработка проектной документации - жобалық 
құжаттаманы əзірлеу

разработка системы управленческого учета - 
басқарушылық есеп жүйесін əзірлеу

разработка стратегии маркетинга - маркетинг 
стратегиясын əзірлеу

разработка схем систематизации дел - құжаттарды 
жүйелендіру тəсімін əзірлеу

разработка схемы социальных счетов - əлеуметтік 
шоттар тəсімін əзірлеу

разработка тематическая - тақырыптық əзірлеме 
разработка технологии - технологияны əзірлеу
разработка фонда по тематике - қорды тақырыптар 
бойынша əзірлеу

разработочная ведомость - əзірлеу тізімдемесі
разработчик - əзірлеуші, дайындаушы, жасаушы, талдап 
жасаушы

разработчик проекта - жоба əзірлеуші
разработчик системы - жүйе əзірлеуші
разработчики законопроекта - заң жобасын 
əзірлеушілер

разрешающая способность фотоматериалов - 
фотоматериалдардың мүмкіндік беруге жарамдылығы

разрешающее письмо - рұқсат беретін хат
разрешение - рұқсат беру, рұқсат; шешу, шешім
разрешение валютное - валюталық шешім
разрешение выплаты - төлемге рұқсат беру
разрешение использования - пайдалануға рұқсат беру 
разрешение кредитное - кредитке рұқсат беру
разрешение на ведение секретного делопроизводства 

- құпия ісқағаздарын жүргізуге рұқсат 
разрешение на вывоз - əкетуге рұқсат 
разрешение на выплату - төлем төлеуге рұқсат 
разрешение на кредит - кредитке рұқсат беру
разрешение на оплату - төлемақыға рұқсат
разрешение на перевод валюты - валютаны аударуға 
рұқсат

разрешение на получение ссуды - несие алуға рұқсат
разрешение на проведение работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих 
государственные секреты - мемлекеттік құпия болып 
табылатын мəліметтерді пайдалануға байланысты 
жұмыстарды жүргізуге рұқсат 

разрешение на таможенный вывоз - кедендік əкетімге 
рұқсат

разрешение на финансирование - қаржыландыруға 
рұқсат
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разрешение официальное - ресми рұқсат
разрешение письменное - жазбаша рұқсат
разрешение правительственное - үкіметтің рұқсат 
беруі

разрешение предварительное - алдын ала рұқсат беру
разрешение спора - дауды шешу
разрешение спора в арбитражном порядке - дауды 
төрелік тəртібімен шешу

разрешенная отметка - рұқсат етілген белгі
разрешенные инвестиции - рұқсат етілген 
инвестициялар (Ұлыбритания)

разрешенные к выпуску акции - шығаруға рұқсат 
етілген акциялар

разрешенный - рұқсат етілген
разрешенный актив - рұқсат етілген актив
разрешенный капитал - рұқсат етілген капитал
разрешительное письмо - рұқсат хат
разруха - күйзеліс, күйреу, қирау
разруха экономическая - экономикалық күйреу
разрушение - қирау, бүліну 
разрушение документа - құжаттың бүлінуі 
разрушение рынка - нарықтың күйреуі
разрыв - алшақтық, құлдырау, үзілу, үзік 
разрыв в доходности - табыстылықтағы алшақтық
разрыв в уровне цен - баға деңгейіндегі алшақтық
разрыв в уровне экономического развития - 
экономикалық даму деңгейіндегі алшақтық

разрыв в ценах - бағадағы алшақтық
разрыв дефляционный - дефляциялық алшақтық
разрыв договора - шарттың үзілуі
разрыв инфляционный - инфляциялық алшақтық
разрыв котировок покупателя и продавца - сатып 
алушы мен сатушы белгілеген бағаның алшақтығы

разрыв курсов акций - акциялар бағамының құлдырауы
разрыв между денежными доходами и их 
материальным покрытием - ақшалай табыстар мен 
олардың материалдық өтемінің арасындағы алшақтық

разрыв между курсами, предлагаемыми 
покупателями и продавцами ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды сатып алушылар мен сатушылар 
бағамының арасындағы алшақтық

разрыв между спросом и предложением - сұраныс пен 
ұсыныс арасындағы алшақтық

разрыв между ценами - бағалар арасындағы алшақтық 
разрыв технологический - технологиялық алшақтық
разрыв финансовый - қаржылық құлдырау
разрыв экономических связей - экономикалық 
байланыстардың үзілуі

разряд - разряд
разряд налогообложения - салық салу разряды
разряд очередности - кезектілік разряды
разряд почтового отправления - пошта жөнелтімінің 
разряды

разряд тарифный - тарифтік разряд
разрядка - бəсеңдік
разум - ақыл-парасат 
разъезд - жол айырығы 
разъездная бригада - жүргіншілер бригадасы 

разъездной - жүргіншілік 
разъездной работник - жүргінші жұмыскер 
разъяснение - түсіндіру 
рай налоговый - салық жұмағы 
район - аудан
район доставки - жеткізу ауданы
район местной доставки - жергілікті жеткізу ауданы
район местной доставки с нарочными - шабарманмен 
жергілікті жеткізу ауданы

район “офф-шор” - “офф-шор” ауданы
район почтовый - пошталы аудан
район экономически отсталый - экономикалық 
жағынан артта қалған аудан

район экономический - экономикалық аудан
район экономического бедствия - экономикалық апат 
ауданы

районирование - аудандастыру, аудан-ауданға бөлу
районное почтовое отделение связи - аудандық пошта 
байланыс бөлімшесі

районный узел почтовой связи - аудандық пошта 
байланысы торабы

райсовет - аудандық кеңес
райтер - райтер 
раккорд - раккорд
раккорд защитный - қорғаушы раккорд 
раккорд конечный - соңғы раккорд 
раккорд начальный - бастапқы раккорд 
рамбурс - рамбурс 
рамбурсирование - рамбурстау 
рамочное соглашение - негіздемелік келісім
“рамочное” перфорирование - “негіздемелік” 
перфорациялау

рамочный контракт - негіздемелік келісімшарт
рампа - рампа (электр жарығын қалқалауыш)
ранг - ранг, дəреже, атақ 
ранг архива - мұрағат дəрежесі 
ранжирование - саралау
ранжирование долгов - борыштарды саралау
ранжирование закладных - кепілхаттарды саралау
ранжирование кредиторов - несиегерлерді саралау
ранжирование рынков - нарықтарды саралау 
раннер - раннер 
рантье - рантье 
рапорт - рапорт, баянат, мəлімдеме
рапортовать - рапорт беру (мəлімдеу)
раритет - раритет 
расквитание - есеп айырысу, толық өтеу 
раскритиковать - қатты сынау (қателерін ашу)
раскрытие - ашу‚ ашып көрсету 
раскрытие информации - ақпаратты ашу‚ ақпаратты 
ашып көрсету

раскрытие информации о выпуске ценных бумаг - 
бағалы қағаздар шығарылымы туралы ақпаратты ашып 
көрсету

раскрытие учетной политики - есеп саясатын ашып 
көрсету

раскрытый резерв - ашылған сақтық қор
распад - ыдырау



928РАСПАД

распад единого мирового рынка - дүниежүзілік 
бірыңғай нарықтың ыдырауы

распечатка - басып шығару
расписание - кесте 
расписание выплаты дивидендов - дивиденд төлеу 
кестесі

расписание выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығару кестесі

расписание движения - қозғалыс кестесі
расписание расходное - шығыс кестесі
расписание тарифное - тарифтік кесте
расписание штатное - штат кестесі
расписка - қолхат (тілхат)
расписка арбитражная - төрелік сот қолхаты
расписка банка в получении денежных средств - 
банктің ақшалай қаражат алғаны жөніндегі қолхаты

расписка банка в получении депозита - банктің 
депозит алғаны жөніндегі қолхаты

расписка банка в получении ценностей на хранение 
- банктің құндылықтарды сақтауға алғаны жөніндегі 
қолхаты

расписка в выдаче наличности - қолма-қол ақша 
беруге қолхат

расписка в передаче права или имущества - құқығын 
немесе мүлкін табыстағаны жөніндегі қолхат

расписка в получении - алғаны жөніндегі қолхат
расписка в получении денег - ақша алғаны жөніндегі 
қолхат

расписка в получении ссуды - несие алғаны жөніндегі 
қолхат

расписка в получении суммы - сома алғаны жөніндегі 
қолхат

расписка в получении ценностей на хранение - 
құндылықтарды сақтауға алғаны жөніндегі қолхат

расписка в предоставлении займа - қарыз берілгені 
жөніндегі қолхат

расписка в приеме на хранение - сақтауға 
қабылданғаны жөніндегі қолхат

расписка депозитарная - депозитарлық қолхат
расписка депозитная - депозиттік қолхат
расписка долговая - борыштық қолхат, борышқорлық 
қолхат

расписка должника - борышқордың қолхаты
расписка истца - талапкердің қолхаты
расписка кредитора в получении исполнения 
обязательства - несиегердің міндеттемені орындауға 
алғаны жөніндегі қолхаты

расписка ломбардная - ломбардтық қолхат
расписка на право распоряжения - өкім құқығына 
берілген қолхат

расписка на принятие вклада - салымды қабылдауға 
берілген қолхат

расписка о взносе депозита - депозит жарнасы туралы 
қолхат

расписка о принятии заявки - өтінімді қабылдағаны 
туралы қолхат

расписка о принятии на хранение - сақтауға 
қабылдағаны туралы қолхат

расписка о частичном получении - ішінара алғаны 
туралы қолхат

расписка об уплате долга - борыштың төленгені туралы 
қолхат

расписка платежная - төлемдік қолхат
расписка трастовая - сенімгерлік қолхат
расплата - төлеу, төлеп құтылу, есеп айырысу; жаза, 
зауал

расплата наличными - қолма-қол ақшалай есеп 
айырысу

расплата по долговым обязательствам - борышкерлік 
міндеттемелер бойынша төлеп құтылу

расплата по счету - шот бойынша есеп айырысу
расплата с долгами - борышты төлеп құтылу
расплата с кредиторами - несиегерлермен есеп 
айырысу

расплата с помощью кредитной карточки - кредиттік 
карточка арқылы есеп айырысу

расплатиться по счету - шот бойынша төлеу
расплатиться с долгом - борышпен есеп айырысу
расплатиться сполна - түгел төлеп құтылу
расплачиваться по счету - шот бойынша төлеп құтылу
расплачиваться с кредиторами - несиегерлермен есеп 
айырысу

располагаемый доход - қолда бар табыс, иеліктегі табыс
располагаемый чистый доход - дəргейдегі таза табыс, 
қолдағы таза табыс

распологаемый доход - қолдағы табыс
расположение угловое - бұрыштық орналасу
распорядители кредитов - кредиттің өкімгерлері, 
кредитке өкім жүргізушілер

распорядитель - өкімгер, өкім жүргізуші, өкім беруші, 
иеленуші; басқарушы

распорядитель бюджетных ассигнований - бюджеттен 
бөлінген қаражатқа өкім жүргізуші

распорядитель кредита - несиені иеленуші 
распорядительная документация - өкімдік құжаттама 
распорядительные документы - өкімдік құжаттар
распорядительные методы управления - басқарудың 
өкімгерлік əдістері

распорядительные положения - өкімгерлік ережелер
распорядительный документ - өкімгерлік құжат
распорядительный индоссамент - өкімгерлік 
индоссамент

распорядительный листок - өкімгерлік парақ 
распорядительный орган - өкім беруші орган
распорядительство - өкімшілік, өкімгершілік 
распорядок - тəртіп, тəртіптеме, рет
распорядок внутренний - ішкі тəртіп
распорядок дня - күн тəртібі
распорядок дня внутренний - ішкі күн тəртібі
распорядок рабочего дня - жұмыс күнінің тəртібі
распоряжение - өкім, өкімхат, ұйғарым, билеу, иелену 
распоряжение администрации - əкімшілік өкімі
распоряжение брокеру - делдалға берілетін өкім
распоряжение в менеджменте - менеджменттегі өкім 
распоряжение вкладом - салымға өкім жүргізу, 
салымды иелену
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распоряжение дебетовать счет в бухгалтерском учете 
банка - банктің бухгалтерлік есебінде шотты дебеттеу 
жөніндегі өкім

распоряжение документами - құжаттарға иелік ету
распоряжение завещательное - өсиетнамалық өкім, 
өсиетхаттық өкім

распоряжение залоговое - кепілзаттық өкім
распоряжение клиента брокеру - тапсырыскердің 
делдалға өкімі

распоряжение о банкротстве - банкроттық туралы   
өкім

распоряжение о безопасном хранении ценностей 
клиента в банке - клиенттің құндылықтарын банкіде 
қауіпсіз сақтау туралы өкім

распоряжение о международных платежах - 
халықаралық төлемдер туралы өкім

распоряжение о платеже - төлем туралы өкім
распоряжение о предоплате - алдын ала төлеу туралы 
өкім

распоряжение о продаже - сату туралы өкім
распоряжение о финансовом обеспечении - қаржылай 
қамтамасыз ету туралы өкім

распоряжение об авизовании - авизолау туралы өкім
распоряжение об оплате - төлеу туралы өкім
распоряжение об открытии аккредитива - аккредитив 
ашу туралы өкім

распоряжение передаточное - табыстама өкім
распоряжение регистратору ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды тіркеушіге берілетін өкім

распоряжение судебное - сот өкімі
распоряжение финансами - қаржыға иелік ету
распоряжение чекодателя - чек берушінің өкімі
распоряжение-стоп - тоқтатым-өкім
распоряжения административные - əкімшілік өкімдер
распоряжения правительственные - үкіметтік өкімдер
распоряжения прямые - тікелей өкімдер
распоряжения устные - ауызша өкімдер
распределение - бөлу, бөліс, бөлініс, үлестіру, үлестірім, 
тарату 

распределение активов компании по уровню риска - 
компания активтерін тəуекелдік деңгейіне қарай бөлу

распределение акций - акцияларды бөлу
распределение акций по подписке - акцияларды 
жазылыс бойынша бөлу, акцияларды жаздырып алу 
бойынша бөлу

распределение бремени - ауыртпалықты бөлу
распределение будущего риска - болашақ тəуекелдікті 
бөлісу

распределение в натуральной форме - заттай нысанда 
бөлу

распределение в портфеле - қоржындағыны бөлу 
распределение валютных рисков - валюталық 
қатерлерді бөлу 

распределение валюты - валютаны бөлу
распределение государственных ресурсов - 
мемлекеттік ресурстарды үлестіру

распределение дивидендов - дивидендтерді бөлу, 
дивидендтерді үлестіру

распределение должностных обязанностей - 
лауазымдық міндеттерді бөлісу

распределение доходов - кірісті бөлу
распределение ежедневное - күн сайын бөлу
распределение заданий - тапсырмаларды бөлу
распределение займа по заявкам - қарызды өтінімдер 
бойынша бөлу

распределение затрат - шығынды үлестіру
распределение имущества - мүлікті бөлу
распределение инвестиций - инвестицияларды үлестіру 
распределение иностранной валюты - шетел 
валютасын бөлу

распределение капитала - капиталды бөлу, капиталды 
үлестіру

распределение капиталовложений - күрделі қаржы 
жұмсалымын үлестіру

распределение квот - үлестемелерді бөлу
распределение кредита - кредитті үлестіру 
распределение материальных благ - материалдық 
игіліктерді бөлу

распределение накладных расходов - үстеме 
шығыстарды бөлу

распределение накопленных средств - жинақталған 
қаражатты бөлу

распределение наличных денег - қолма-қол ақшаны 
бөлу

распределение налогового бремени - салық 
ауыртпалығын бөлу

распределение национального дохода - ұлттық 
табысты үлестіру

распределение обязанностей - міндеттерді бөлу
распределение оптимальное - оңтайлы бөлу
распределение отклонений издержек - шығынның 
ауытқуын бөлісу

распределение пенсий - зейнетақыны үлестіру
распределение плановое - жоспарлы бөлу
распределение платежей - төлемдерді бөлу
распределение по карточкам - карточкалар бойынша 
бөлу

распределение по категориям - санаттар бойынша  
бөлу

распределение по нарицательной стоимости - 
көрсетулі құнына қарай бөлу

распределение полномочий - өкілеттіктерді бөлу
распределение портфеля ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынын бөлу

распределение потребителей - тұтынушыларды бөлу
распределение поэтапное - кезең-кезеңмен бөлу
распределение предварительное - алдын ала бөлу
распределение прибыли - пайданы үлестіру
распределение приоритетов - басымдықтарды бөлу
распределение пропорциональное - үйлесімді түрде 
бөлу

распределение процентное - пайыздық бөлу
распределение работы - жұмысты бөлісу
распределение рабочей силы - жұмыс күшін бөлу
распределение равномерное - тең мөлшерде бөлісу
распределение расходов - шығысты бөлу
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распределение расходов по заработной плате - 
шығысты жалақы бойынша бөлу

распределение расходов по статьям - шығысты баптар 
бойынша бөлу

распределение резервного фонда - сақтық қорды бөлу
распределение резервов - сақтық қаражатты бөлу
распределение ресурсов - ресурстарды бөлу, сақтаулы 
қорларды бөлу 

распределение риска - тəуекелді (қатерді) бөлу
распределение сбыта - өткізімді бөлісу
распределение селективное - іріктемелі үлестірім
распределение собственности - меншікті бөлу
распределение совокупного дохода - жиынтық табысты 
бөлу

распределение справедливое - əділ бөлу
распределение спроса - сұранысты бөлу
распределение средств - қаражатты бөлу
распределение ссуд - несиені үлестіру
распределение ссуд по срокам - несиені мерзім 
бойынша бөлу

распределение статистическое - статистикалық бөлу
распределение стоимости - құнды бөлу
распределение сумм платежей - төлем сомасын бөлу
распределение товара - тауарды бөлу (тауарды 
тұтынушы сатып ала алатын жерлерге жеткізу 
үдерісі)

распределение убытков - залалды бөлу
распределение условное - шартты үлестірім
распределение услуг - көрсетілетін қызметтерді бөлу
распределение финансовых средств - қаржы 
қаражатын бөлу

распределение фонда заработной платы - жалақы 
қорын бөлу

распределение функций управления - басқару 
атқарымдарын бөлісу, басқару бернелерін бөлісу

распределение функциональное - атқарымдық бөлу
распределение ценных бумаг - бағалы қағаздарды бөлу
распределенная доля - бөлінген үлес
распределенная прибыль - бөлінген пайда
распределенные акции - бөлінген акциялар
распределенный риск - бөлінген тəуекел, бөлінген 
қатер

распределитель - бөлуші (таратушы, үлестіруші)
распределитель кредита - несиені бөлуші
распределительный механизм сортировочной 
машины - сұрыптауыш машинаның бөлу механизмі

распродавать - көтере сату
распродажа - көтере сату, жаппай сату, толайым сату, 
түгел сату, сатылым, сатып бітіру

распродажа активов - активтерді жаппай сату
распродажа акций - акцияларды көтере сату
распродажа имущества - мүлікті жаппай сату
распродажа по фиксированным ценам - тіркелген баға 
бойынша жаппай сату

распродажа с уценкой - бағасын арзандатып жаппай сату
распродажа со скидкой - шегерімдік көтере сату 

(бағаның төмендей беруінен құтылу үшін тауарды не 
бағалы қағаздарды өткізу)

распроданный - сатып жіберілген
распространение - тарату 
распространение документов - құжаттарды тарату
распространение информации - ақпарат тарату
распространение облигаций - облигациялар тарату
распространение периодических печатных изданий в 
розницу - мерзімді баспасөз басылымдарын жекелеп 
тарату

распространение периодических печатных изданий 
по подписке - мерзімді баспасөз басылымдарын 
жазылым бойынша тарату

распространения печати - баспасөз тарату
распространитель - таратушы
распространитель акций - акцияларды таратушы
распространитель информации о ценных бумагах - 
бағалы қағаздар туралы ақпаратты таратушы

распускать консорциум - консорциумды таратып 
жіберу

распускать парламент - парламентті тарату
распыление инвестиций - инвестицияларды шашырату
распыление капитала - капиталды шашырату
распыление капиталовложении - күрделі жұмсалымды 
шашырату

распылить средства - қаражатты бөлшектеу, бей-
берекет шашырату

“рассада” - “көшет”
рассеивание - сейілту, шашырату 
рассекречивание документов - құжаттарды 
құпиясыздандыру

расследование - тергеу
расследование дела - істі тергеу
расслоение - жіктелу
расслоение социальное - əлеуметтік жіктелу 
рассмотр дела - істі қарау
рассмотр дела в суде - істі сотта қарау
рассмотр жалобы - шағымды қарау 
рассмотр задачи - мəселені қарау
рассмотр заявки - өтінімді қарау
рассмотр заявления - арызды қарау
рассмотр иска - талапты қарау
рассмотр предложения - ұсынысты қарау
рассмотр просьбы - өтінішті қарау
рассмотр протеста - наразылықты қарау
рассмотрение - қарау
рассмотрение арбитражное - төрелік соттың қарауы
рассмотрение дела о нарушении - тəртіп бұзғаны 
туралы істі қарау

рассмотрение дела о нарушении таможенных правил 
- кеден ережелерінің бұзылғаны туралы істі қарау

рассмотрение документа - құжатты қарау
рассмотрение документов для назначения пенсий - 
зейнетақы тағайындау үшін құжаттарды қарау

рассмотрение документов для назначения пособий - 
жəрдемақы тағайындау үшін құжаттарды қарау

рассмотрение жалобы налогоплательщика - салық 
төлеушінің шағымын қарау

рассмотрение заявки - өтінімді қарау
рассмотрение иска - талапты (куынымды) қарау
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рассмотрение претензии - кінəрат-талапты қарау
рассмотрение спора - дауды қарау
рассмотрение спора в третейском суде - дауды аралық 
сотта қарау

рассмотрение судебное - соттың қарауы
рассмотрение трудовых конфликтов в арбитражном 
порядке - еңбек дауларын төрелік сот тəртібімен қарау

рассрочка - бөліп-бөліп төлеу, бөліктеп төлеу, мəулеттік 
төлеу, мерзімін ұзарту, мұрсат, мұрсатана 

рассрочка в платеже премии - сыйлықақы төлеміндегі 
мəулеттік төлеу, сыйлық ақы төлеміндегі мұрсатана 

рассрочка платежей - төлемді мəулеттік төлеу, төлемді 
бөліктеп төлеу, төлем мұрсатанасы

рассрочка уплаты налогов - салықты мəулеттік төлеу, 
салықты бөліктеп төлеу, салық төлеу мұрсатанасы

рассрочка уплаты таможенных платежей - кеден 
төлемдерін мəулеттік төлеу, кеден төлемдерін бөліктеп 
төлеу, кеден төлемдерін төлеу мұрсатанасы

рассрочка уплаты штрафов - айыппұл төлеу 
мұрсатанасы, айыппұл төлеуге мұрсат беру

расстановка - орналастыру
расстановка кадров - кадрларды орналастыру 
расстановка кадров управления - басқару кадрларын 
орналастыру

расстояние межкадровое - кадр аралық қашықтық
расстояние тарифное - тарифтік қашықтық
расстройство - қожырау, берекесі кету
расстройство финансовой системы - қаржы жүйесінің 
қожырауы

рассуждение - пайымдама
рассчитаться - есептесу
рассчитывать на финансовую поддержку - қаржылай 
қолдауға үміт арту

рассчитываться - есеп айырысу 
рассчитываться наличными - қолма-қол ақшалай 
есептесу

рассчитываться ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен есептесу

рассылка - жіберу, тарату
рассылка выписок из банковского счета - банк 
шотынан көшірімдерді жан-жаққа жөнелту

рассылка почты - поштаны таратып жөнелту
рассылочный - таратып тұратын орын (жіберіп тұратын 
орын)

рассыльная книга - қатынас қағаз кітабы
рассыльный - қағаз тасушы, таратушы
раствор обрабатывающий - өңдейтін ерітінді 
раствор фунгицидный - фунгицидті ерітінді 
растолковать - түсіндіру
расторгнуть - бұзу
расторгнуть договор - шартты бұзу
расторжение - бұзу, айыру
расторжение брака - некені бұзу
расторжение договора - шартты бұзу
расторжение договора страхования - сақтандыру 
шартын бұзу 

расторжение контракта - келісімшартты бұзу
расторжение соглашения - келісімді бұзу

расточитель - ысырапқор
расточительность - ысырапшылық, ысырапқорлық 
расточительство - ысырапқорлық
растранжиривание - талапайға салу
растранжиривание ресурсов - ресурстарды талапайға 
салу

растранжиривание средств - қаражатты талапайға салу
растрата - ысырап
растрата богатства - байлықты ысырап ету
растрата денежных средств - ақшалай қаражатты 
ысырап ету

растрата имуществ - мүлікті ысырап ету
растрата материальных ценностей - материалдық 
құндылықтарды ысырап ету

растрачивать деньги - ақшаны ысырап ету
растрачивать сбережения - жинақ ақшаны ысырап ету
растущая отрасль экономики - экономиканың өскелең 
саласы

растущая ставка - өсе түскен мөлшерлеме
растущая цена - өсе түскен баға
растущая экономика - өскелең экономика
растущий долг - өсе түскен борыш
растущий курс доллара - доллардың өсе түскен бағамы
растущий рынок - өсе түскен нарық
расфальцовка газет - газеттерді бүктеу
расхититель - ұрлаушы; талан-таражға салушы
расхищение - ұрлау; талан-таражға салу
расхищение депеш - жеделхаттарды ұрлау
расход денег - ақша шығысы, ақша жұмсау
расход завышенный - асырып көрсетілген шығыс, 
көтеріңкі шығыс

расход заниженный - кемітілген шығыс, кемітіңкі 
шығыс

расход запасов - қорлардың шығысы, қорларды жұмсау
расход и приход - шығыс пен кіріс 
расход иностранной валюты - шетелдік валютаның 
шығысы

расход капитала - капитал шығысы
расход материала - материал шығысы
расход(ы) - шығыс, шығын 
расход, предусмотренный сметой - сметада 
қарастырылған шығыс

расходная карточка - шығыс карточкасы 
расходная касса - шығыс кассасы
расходная смета - шығыс сметасы
расходная форма - шығыс нысаны
расходная часть бюджета - бюджеттің шығыс бөлігі
расходная часть государственного бюджета - 
мемлекеттік бюджеттің шығыс бөлігі

расходно-кассовый ордер - кассалық шығыс ордері 
расходные статьи государственного бюджета - 
мемлекеттік бюджеттің шығыс баптары 

расходный - шығыс
расходный баланс - шығыс теңгерімі
расходный бухгалтерский ордер - бухгалтерлік шығыс 
ордері

расходный кассовый ордер - кассалық шығыс ордері
расходный ордер - шығыс ордері
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расходный фонд - шығыс қоры
расходование - шығын жұмсау, шығындану
расходование бюджетных средств - бюджеттік 
қаражатты жұмсау

расходование денег - ақша жұмсау
расходование капитала - капиталды жұмсау
расходование накоплений - қорланымды жұмсау 
расходование накопленных сбережений - жиналған 
қаржыны жұмсау

расходование сбережений - жинақ ақшаны жұмсау
расходование стерлинговых авуаров - стерлингілік 
авуарларды жұмсау

расходоваться - шығын шығару, шығынға бату; 
жұмсалыну, тұтынылу

расходы авансированные - авансыланған шығыс
расходы административно-управленческие - 
əкімшілік-басқарушылық шығыс

расходы амортизационные - амортизациялық шығыс, 
тозымпұлдық шығыс

расходы арбитражные - арбитраждық шығыс
расходы банка - банк шығысы
расходы биржевые - биржалық шығыс
расходы брокерские - делдалдық шығыс
расходы будущих периодов - алдағы кезеңдерге 
жатқызылатын шығыс, болашақ кезеңдерге 
жатқызылатын шығыс 

расходы бюджета - бюджет шығысы
расходы валюты (валютные) - валюта шығысы
расходы внебюджетные - бюджеттен тыс шығыс
расходы внесметные - сметадан тыс шығыстар
расходы годовые - жылдық шығыс
расходы государственного бюджета - мемлекеттік 
бюджеттің шығысы

расходы государственные - мемлекеттік шығыс
расходы денежные - ақшалай шығыс
расходы добавочные - үстеме шығыс
расходы дополнительные - қосымша шығыс
расходы дорожные - жол шығысы
расходы ежедневные - күнделікті шығыс
расходы канцелярские - кеңсе шығысы
расходы капитализированные - капиталдандырылған 
шығыс

расходы капитальные - күрделі шығыс
расходы командировочные - іссапар шығысы
расходы комиссионные - комиссиялық шығыс
расходы коммерческие - коммерциялық шығыс
расходы компенсационные - өтемақылық шығыс
расходы косвенные - жанама шығыс
расходы ликвидационные - тарату шығысы, жою 
шығысы 

расходы на администрацию - əкімшілікке жұмсалған 
шығыс

расходы на ведение судебных дел - сотты істерді 
жүргізуге жұмсалған шығыс

расходы на восстановление - қалпына келтіруге 
жұмсалатын шығыс

расходы на выдачу ссуды - несие беруге жұмсалатын 
шығыс 

расходы на выплату процентов - пайыз төлеуге 
жұмсалатын шығыс

расходы на занятие помещения - үй-жайды ұстауға 
жұмсалатын шығыс

расходы на заработную плату - жалақыға жұмсалған 
шығыс

расходы на заработную плату персонала - 
қызметкерлер құрамының жалақысына жұмсалған 
шығыс

расходы на инкассирование - инкассолауға жұмсалған 
шығыс

расходы на конечное потребление - түпкілікті тұтынуға 
жұмсалатын шығыс

расходы на конечное потребление государственных 
учреждений - мемлекеттік мекемелердің түпкілікті 
тұтынуға жұмсалатын шығысы

расходы на контроль - бақылауға жұмсалған шығыс
расходы на личное потребление - жекебасылық 
тұтынуға жұмсалатын шығыс

расходы на оплату труда - еңбекақыға жұмсалатын 
шығыс

расходы на подготовку и переподготовку кадров 
- кадрларды даярлауға жəне қайта даярлауға 
жұмсалатын шығыс

расходы на приобретение - сатып алуға жұмсалған 
шығыс

расходы на содержание аппарата управления - 
басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын шығыс

расходы на создание и внедрение новой техники - 
жаңа техниканы жасауға жəне енгізуге жұмсалатын 
шығыс

расходы на социальное обеспечение - əлеуметтік 
қамсыздандыруға жұмсалған шығыс

расходы на социальное страхование - əлеуметтік 
сақтандыруға жұмсалған шығыс

расходы на социально-культурные мероприятия - 
əлеуметтік-мəдени іс-шараларға жұмсалатын шығыс

расходы на социальные нужды - əлеуметтік 
мұқтаждарға жұмсалатын шығыс

расходы на чеканку монет - мəнет шекуге жұмсалатын 
шығыс

расходы накладные - үстеме шығыс
расходы накопившиеся - қорланып қалған шығыс
расходы налоговые - салық шығысы
расходы начисленные - есептелген шығыс
расходы операционные - операциялық шығыс
расходы по гарантийным обязательствам - кепілдік 
міндеттемелер бойынша шығыс

расходы по дисконтированию - дисконттау бойынша 
жұмсалған шығыс 

расходы по доставке - жеткізуге жұмсалған шығыс
расходы по займам - қарыздар бойынша жұмсалған 
шығыс

расходы по инкассации - инкассация бойынша 
жұмсалатын шығыс

расходы по инкассированию - инкассолау бойынша 
жұмсалатын шығыс
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расходы по инкассированию чеков - чектерді 
инкассолау бойынша жұмсалған шығыс

расходы по инкассо - инкассоға жұмсалған шығыс
расходы по командировке - іссапарға жұмсалған шығыс
расходы по контракту - келісімшарт бойынша шығыс
расходы по кредиту - кредит бойынша шығыс
расходы по лизингу - лизинг бойынша шығыс
расходы по обратному переводному векселю - кері 
аударма вексель бойынша жұмсалған шығыс

расходы по обслуживанию - қызмет көрсетуге 
жұмсалған шығыс 

расходы по оказанию аудиторских услуг - аудиторлық 
қызмет көрсетуге байланысты шығыс

расходы по организации сбыта - өткізуді 
ұйымдастыруға жұмсалған шығыс

расходы по оформлению документов - құжаттарды 
ресімдеуге жұмсалған шығыс

расходы по пересылке денег - ақша аударуға жұмсалған 
шығыс

расходы по ревизии - тексеріске жұмсалған шығыс
расходы по сбыту - өткізуге жұмсалған шығыс
расходы по служебной командировке - қызмет 
бабындағы іссапарға байланысты шығыс

расходы по смете - смета бойынша шығыс
расходы по содержанию административного аппарата 

- əкімшілік аппаратты ұстауға жұмсалған шығыс
расходы по страхованию - сақтандыруға жұмсалған 
шығыс

расходы по факторингу - факторинг бойынша 
жұмсалған шығыс

расходы по финансированию - қаржыландыруға 
жұмсалған шығыс

расходы по финансовым операциям - қаржы 
операциялары бойынша жұмсалған шығыс

расходы по фонду зарплаты - жалақы қорына 
жұмсалған шығыс

расходы, подлежащие включению - енгізуге жататын 
шығыс

расходы подсчитанные - есептелген шығыс
расходы почтовые - пошта шығысы
расходы правительственные - үкіметтік шығыс
расходы представительские - өкілдіктік шығыс 
расходы прогрессивные - үдемелі шығыс
расходы проектные - жобалық шығыс
расходы процентные - пайыздық шығыс
расходы республиканского бюджета - республикалық 
бюджеттің шығысы

расходы сверх доходов - кірістен тыс шығыс
расходы сверхбюджетные - бюджеттен тыс шығыс
расходы сверхплановые - жоспардан тыс шығыс
расходы сверхсметные - сметадан тыс шығыс
расходы, связанные с авиаперевозкой - 
авиатасымалмен байланысты шығыс

расходы, связанные с воздушной перевозкой - əуе 
тасымалымалымен байланысты шығыс

расходы служебные - қызметтік шығыс
расходы сметные - сметалық шығыс
расходы совокупные - жиынтықты шығыс

расходы социально-культурные - əлеуметтік-мəдени 
шығыс

расходы текущие - ағымдағы шығыс, күнделікті шығыс
расходы телекоммуникационные - 
телекоммуникациялық шығыс

расходы телефонные - телефон шығысы
расходы торговые - сауда шығысы
расходы трансфертные - трансферттік шығыс
расходы управленческие - басқаруға жұмсалған шығыс
расходы учредительские - құрылтайшылық шығыс 
расходы факторные - факторлық шығыс
расходы финансовые - қаржылық шығыс
расходы хозяйственные - шаруашылық шығысы
расходы чрезвычайные - төтенше шығыс
расхождение - алшақтық 
расхождение в оценке - бағалаудағы қайшылық
расхождение в сроках уплаты - төлеу мерзіміндегі 
алшақтық

расхождение в сроках уплаты процентов по активам 
и пассивам - активтер мен пассивтер бойынша пайыз 
төлеу мерзіміндегі алшақтық

расхождение в ценах - бағадағы алшақтық
расхождение во мнениях - пікірлердегі алшақтық
расхождение статистическое - статистикалық алшақтық
расценивать - бағалау
расцениваться - бағалану, баға қойылу
расценка - бағалау, баға қою, баға белгілеу, бағалама, 
нарық 

расценка сдельная - кесімді баға, кесімді ақы
расчет - есеп, есеп айыру, есеп айырысу, есептесу 
расчет аккредитивами - аккредитив арқылы есеп 
айырысу

расчет актуарный - актуарийлік есеп айырысу
расчет акцептованными поручениями - акцептелген 
тапсырмалар арқылы есеп айырысу

расчет банка с иностранными банками - банктің 
шетелдік банктермен есеп айырысуы

расчет “безбумажный” - “қағазсыз” есеп айырысу
расчет безналичный - қолма-қол ақшасыз есеп  
айырысу

расчет безналичный между банками - банктер 
арасында қолма-қол ақшасыз есеп айырысу

расчет бюджетных учреждений - бюджеттік 
мекемелердің есеп айырысуы

расчет в иностранной валюте - шетелдік валютамен 
есеп айырысу

расчет в конце месяца - айдың аяғында есеп айырысу
расчет в кредит - несиеге есеп айырысу 
расчет в национальной валюте - ұлттық валютамен 
есеп айырысу

расчет в порядке зачетов взаимных требований - 
өзара талаптарды есепке алу тəртібімен есеп айырысу

расчет в сделке с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жасалатын мəміледе есеп айырысу

расчет в форме банковского перевода - банк аударымы 
нысанындағы есеп

расчет в форме инкассо - инкассо нысанында есеп 
айырысу
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расчет в форме клиринга - клиринг нысанында есеп 
айырысу 

расчет валютой - валютамен есеп айырысу
расчет вексельный - вексельдік есеп айырысу
расчет дисконта - дисконт есебі
расчет долевой - үлестік есептеу
расчет доходов - табыстарды есептеу
расчет ежегодный - жыл сайынғы есептеу
расчет ежеквартальный - тоқсан сайынғы есептеу
расчет ежемесячный - ай сайынғы есептеу
расчет за перевозку грузов и пересылку почтовых 
посылок - жүктерді тасымалдағаны жəне пошта 
сəлемдемелерін салып жібергені үшін есеп айырысу

расчет задолженности - берешекті есептеу
расчет заработной платы - жалақыны есептеу
расчет издержек - шығынды есептеу
расчет индекса - индексті есептеу 
расчет индекса потребительских цен - тұтыну 
бағасының индексін есептеу

расчет инкассо - инкассо арқылы есеп айырысу, 
инкассоны есептеу

расчет инкассовый - инкассолық есеп айырысу
расчет капиталовложений - күрделі жұмсалым есебі
расчет клиринговый - клирингілік есеп айырысу
расчет кредитный - кредиттік есеп айырысу
расчет кредитоспособности - кредитке қабілетті есептеу 
расчет лизинговых платежей - лизингілік төлемдерді 
есептеу

расчет на конец года - жыл аяғында есеп айырысу
расчет на конец месяца - айдың аяғында есеп айырысу
расчет на конец следующего месяца - келесі айдың 
аяғында есеп айырысу

расчет на середину года - жыл ортасында есеп айырысу
расчет на середину месяца - ай ортасында есеп 
айырысу

расчет наличный - қолма-қол есеп айырысу
расчет наличными (наличный) - қолма-қол ақшалай 
есеп айырысу

расчет наличными деньгами - қолма-қол ақшалай есеп 
айырысу

расчет оператора - оператордың есебі
расчет, основанный на зачете взаимных требований 

- өзара талаптарды есепке жатқызуға негізделген есеп 
айырысу

расчет пенсионных выплат - зейнетақы төлемдерінің 
есебі

расчет платежными требованиями - төлем талаптары 
арқылы есеп айырысу

расчет платежными требованиями-поручениями - 
төлем талаптары-тапсырмалары арқылы есеп айырысу

расчет по аккредитиву - аккредитив бойынша есеп 
айырысу

расчет по банковским сделкам - банк мəмілелері 
бойынша есеп айырысу

расчет по банковским транзакциям - банк 
транзакциялары бойынша есеп айырысу

расчет по биржевым сделкам - биржа мəмілелері 
бойынша есеп айырысу

расчет по инкассо - инкассо бойынша есеп айырысу
расчет по клиринговым счетам - клирингілік шоттар 
бойынша есеп айырысу

расчет по курсу - бағам бойынша есептесу
расчет по открытому счету - ашық шот бойынша есеп 
айырысу

расчет по поставкам - жеткізілімдер бойынша есеп 
айырысу

расчет по разницам в ценах - бағадағы айырма 
бойынша есеп айырысу

расчет по сальдо - сальдо бойынша есеп айырысу
расчет по своим обязательствам - өз міндеттемелері 
бойынша есеп айырысу

расчет по сделке - мəміле бойынша есеп айырысу
расчет по тарифу - тариф бойынша есептесу
расчет полный - толық есеп айырысу
расчет посредством аккредитива - аккредитив арқылы 
есептесу

расчет премии - сыйлықақы есептеу, сыйлықақы есебі
расчет премии в страховании - сақтандыруда 
сыйлықақы есептеу

расчет прибылей - пайда есебі
расчет процентов - пайыз есебі
расчет путем денежных переводов - ақша аударымдары 
арқылы есеп айырысу

расчет путем почтовых переводов - пошта 
аударымдары арқылы есеп айырысу

расчет путем телеграфных переводов - телеграфтық 
аударымдар арқылы есеп айырысу

расчет рентабельности - пайдалылықты есептеу
расчет рентабельности капиталовложений - күрделі 
қаржы жұмсалымының пайдалылығын есептеу

расчет роялти - роялтиді есептеу
расчет с наличными (деньгами) - қолма-қол (ақшамен) 
есеп айырысу

расчет себестоимости - өзіндік құнды есептеу
расчет ставок - мөлшерлемелерді есептеу
расчет стратегический - стратегиялық есеп
расчет тарифов - тарифтер есебі
расчет технико-экономический - техникалық-
экономикалық есеп

расчет убытка - залалды есептеу, залал есебі 
расчет финансовый - қаржы есебі
расчет хозяйственный - шаруашылық есеп
расчет цены - бағаны есептеу, баға есебі 
расчет чеками - чектермен төлеп есеп айырысу, чек 
арқылы есеп айырысу

расчет через дефлятор - дефлятор арқылы есеп 
айырысу

расчет экономический - экономикалық есеп
расчет экономической эффективности - экономикалық 
тиімділікті есептеу

расчет эффективности - тиімділікті есептеу
расчет эффективности инвестиций - 
инвестициялардың тиімділігін есептеу

расчетная валюта - есеп айырысу валютасы
расчетная ведомость - есептесу тізімдемесі
расчетная дата - есеп айырысу күні
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расчетная дисциплина - есеп айырысу тəртібі
расчетная единица - есеп айырысу өлшемі, есеп 
айырысу бірлігі 

расчетная книга - есеп айырысу кітабы
расчетная книжка - есеп айырысу кітапшасы
расчетная книжка по текущему счету - ағымдағы шот 
бойынша есеп айырысу кітапшасы

расчетная норма прибыли - пайданың есептік нормасы 
расчетная палата - есеп айырысу палатасы
расчетная прибыль - есеп айырысу пайдасы, есептік 
пайда

расчетная рентабельность - есептік пайдалылық, 
есептік тиімділік 

расчетная стоимость - есеп айырысу құны, есептік құн
расчетная таблица - есеп айыратын кестесі
расчетная цена - есептік баға, есеп айырысу бағасы 
расчетная часть - есеп айырысу бөлімі
расчетно-денежные документы - есеп айырысу-ақша 
құжаттары

расчетное подразделение - есептік бөлімше, есептесу 
бөлімшесі 

расчетное учреждение - есеп айырысу мекемесі
расчетно-кассовое обслуживание - есеп айырысу-
кассалық қызмет көрсету 

расчетно-платежная ведомость - есеп айырысу-төлем 
тізімдемесі

расчетно-платежная система - есептесу-төлем төлеу 
жүйесі

расчетные документы - есептесу құжаттары
расчетные документы в пути - жолда келе жатқан 
есептесу құжаттары

расчетные операции - есеп айырысу операциялары
расчетные отношения - есептесу қатынастары, есептік 
қатынастар 

расчетные показатели - есептесу көрсеткіштері, есептік 
көрсеткіштер

расчетные средства - есеп айырысу қаражаты
расчетные убытки - есеп айырысу залалы
расчетные услуги - есеп айырысу қызметтерін көрсету
расчетные учреждения - есеп айырысу мекемелері
расчетные цены - есеп айырысу бағасы
расчетный агент - есеп айырысу агенті
расчетный баланс - есеп айырысу теңгерімі 
расчетный баланс доходов и расходов - кіріс пен 
шығыс есебінің теңгерімі

расчетный банк - есеп айырысу банкі
расчетный валовой национальный продукт - есептік 
жалпы ұлттық өнім

расчетный день - есеп айырысу күні 
расчетный день на бирже - биржадағы есеп айырысу 
күні

расчетный листок - есеп айырысу парағы
расчетный период - есеп айырысу кезеңі
расчетный риск - есеп айырысу тəуекелі (қатері)
расчетный сертификат - есеп айырысу сертификаты, 
есептік сертификат

расчетный срок - есеп айырысу мерзімі
расчетный субсчет - қосалқы есеп айырысу шоты

расчетный счет - есеп айырысу шоты 
расчетный счет в банке - банкідегі есеп айырысу шоты
расчетный счет предприятия - кəсіпорынның есеп 
айырысу шоты

расчетный центр - есеп айырысу орталығы
расчетный чек - есеп айырысу чегі
расчетный чек сберегательного банка - жинақ банкінің 
есеп айырысу чегі

расчеты - есеп айырысу, есептесу 
расчеты банковские - банктік есеп айырысу
расчеты без применения бумажных документов - қағаз 
құжаттарды қолданбай есеп айырысу

расчеты валютные - валюталық есеп айырысу
расчеты взаимные - өзара есеп айырысу
расчеты клиринговые - клирингілік есеп айырысу
расчеты межбанковские - банк аралық есеп айырысу
расчеты международные - халықаралық есеп айырысу
расчеты межфилиальные - филиал аралық есеп 
айырысу

расчеты многосторонние - көп тарапты есеп айырысу
расчеты платежными поручениями - төлем 
тапсырмалары арқылы есеп айырысу

расчеты по аккредитиву - аккредитив бойынша 
есептесу 

расчеты по биржевым сделкам - биржалық мəмілелер 
бойынша есеп айырысу

расчеты по вкладу - салым бойынша есеп айырысу
расчеты по внешним операциям - сыртқы операциялар 
бойынша есеп айырысу

расчеты по займам - қарыздар бойынша есеп айырысу
расчеты по клирингу - клиринг бойынша есеп айырысу
расчеты по контракту - келісімшарт бойынша есеп 
айырысу

расчеты по кредиту - кредит бойынша есеп айырысу
расчеты по ликвидации сделки - мəмілені жою 
бойынша есеп айырысу

расчеты по лицензионным соглашениям - 
лицензиялық келісімдер бойынша есеп айырысу

расчеты по накопительному пенсионному фонду - 
жинақтаушы зейнетақы қоры бойынша есептесу 

расчеты прямые - тікелей есеп айырысу
расчеты расчетные - есеп айырысу есебі
расчеты с поставщиками - жеткізушілермен есеп 
айырысу 

расчеты чеками - чектер арқылы есеп айырысу
расчеты числовые - сандық есеп
расшивка дел - істердің тігісін сөгу
расширение - кеңейту, ұлғайту 
расширение баланса - теңгерімді ұлғайту
расширение валютных отношений - валюталық 
қатынастарды ұлғайту

расширение внешнеэкономических отношений - 
сыртқы экономикалық қарым-қатынасты ұлғайту

расширение государственного сектора - мемлекеттік 
секторды ұлғайту

расширение границ рынка - нарық шекарасын кеңейту
расширение денежного обращения - ақша айналысын 
ұлғайту
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расширение деятельности банков - банк қызметін 
ұлғайту

расширение инвестиций - инвестицияны ұлғайту
расширение кредита - кредитті ұлғайту
расширение кредитных отношений - кредиттік қарым-
қатынасты ұлғайту

расширение кредитования - несиелендіруді ұлғайту
расширение обмена - айырбасты ұлғайту
расширение обмена информацией - ақпарат алмасуды 
ұлғайту

расширение объема ответственности - 
жауапкершіліктің ауқымын ұлғайту

расширение отношений - қарым-қатынасты ұлғайту
расширение планомерное - жоспарлы түрде ұлғайту
расширение полномочий - өкілеттіктерді кеңейту
расширение продажи - сатуды ұлғайту
расширение рынка - нарықты ұлғайту
расширение рынка сбыта - өткізім нарығын ұлғайту
расширение сбыта - өткізімді ұлғайту
расширение связей - байланыстарды ұлғайту
расширение сотрудничества - ынтымақтастықты 
ұлғайту

расширение спроса - сұранысты ұлғайту
расширение торговых отношений - сауда 
қатынастарын ұлғайту

расширение экономических отношений - 
экономикалық қарым-қатынасты ұлғайту

расширенное кредитование - кеңейтілген несиелендіру
расшифровка - мұқамын ажырату
расшифровка дебиторской и кредиторской 
задолженности - дебиторлық жəне кредиторлық 
берешекті ажырату 

расшифровка подписи - қолтаңбаны ажырату
расшифровщик - мұқамды ажыратушы, шартбелгіні 
ашушы

расшнуровка - бауын шешу, бауын ағыту
расщепленная стоимость - ыдыратылған құн 
ратификация - бекіту 
ратификация агентских соглашений - агенттің 
келісімдерін бекіту

ратификация актов впс - дпо актілерін бекіту
ратификация договора - шартты бекіту
ратификация конвенции - конвенцияны бекіту
ратификация соглашения - келісімді бекіту
рафакция - рафакция, шегерім 
рационализатор - рацинализатор, оңтайландырушы
рационализаторское предложение - 
оңтайландырғыштық ұсыныс

рационализаторство - оңтайландырғыштық
рационализация - рационализация, оңтайландыру 
рационализация методов работы - жұмыс əдістерін 
оңтайландыру 

рационализация труда - еңбекті оңтайландыру
рационализация управления - басқаруды 
оңтайландыру

рациональное использование - ұтымды пайдалану
рациональность - ұтымдылық 

рациональность в бухгалтерии - бухгалтериядағы 
ұтымдылық

рациональность в бухгалтерском учете - бухгалтерлік 
есептегі ұтымдылық

рационирование - оңтайландыру; мұғдарлау, үлестеу
рационирование ипотечного кредита - ипотекалық 
кредитті мұғдарлау

рационирование капитала - капиталды мұғдарлау
рационирование кредита - кредитті мұғдарлау
рационирование ликвидных средств - өтімді 
қаражатты мұғдарлау

рвач - сұғанақ
рвачество - сұғанақтық
реабилитационная процедура - сауықтыру рəсімі 
реабилитационный банк - сауықтыру банкі
реабилитация - ақтау; сауықтыру
реабилитация банкротства - банкроттықты оңалту 
реабилитация социальная - əлеуметтік сауықтыру
реабилитирующая оговорка - сауықтырушы ескертпе
реакцептация - кері акцептеу
реакционность - кертартпалық 
реакция - əсерлесу 
реализационная цена - өткізу бағасы
реализационный фонд - өткізу қоры
реализация - өткізу, өткізім; сату; іске асыру 
реализация активов - активтерді өткізу
реализация акций - акцияларды өткізу
реализация газет - газеттерді сату, газеттерді өткізу
реализация договора - шартты іске асыру
реализация за наличные - қолма-қол ақшаға өткізу
реализация заданий - тапсырмаларды іске асыру
реализация займа - қарызхатты өткізу
реализация залога - кепілзатты өткізу 
реализация залогового обеспечения - қамтамасыз 
етілген кепілзатты өткізу

реализация заложенного имущества - кепілге салынған 
мүлікті өткізу

реализация запасов - қорларды өткізу
реализация издательской продукции - баспа өнімін 
сату 

реализация излишек - артығын өткізу
реализация имущества должника - борышқордың 
мүлкін өткізу

реализация инвестиционной программы - 
инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру

реализация контрактных сделок - келісімшарттық 
мəмілелерді іске асыру

реализация на валюту - валютаға өткізу
реализация недвижимости - жылжымайтын мүлікті 
сату

реализация немаркированной продукции - 
таңбаланбаған өнімді сату 

реализация основных фондов - негізгі қорларды өткізу
реализация плана - жоспарды орындау
реализация плана маркетинга - маркетинг жоспарын 
іске асыру

реализация покрытия - өтемді өткізу 
реализация права - құқықты іске асыру
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реализация преимущественного права - 
артықшылықты құқықты іске асыру

реализация прибыли - пайданы іске асыру
реализация программы - бағдарламаны іске асыру
реализация проекта - жобаны іске асыру
реализация резерва - сақтық қорды өткізу
реализация социальных программ - əлеуметтік 
бағдарламаларды іске асыру

реализация стоимости - құнды өткізу
реализация товаров - тауарларды сату, тауарларды 
өткізу

реализация форвардных контрактов - форвардтық 
келісімшарттарды іске асыру

реализация ценных бумаг - бағалы қағаздарды сату
реализация цены - бағасына өткізу
реализованная прибыль - өткізілген пайда, алынған 
пайда 

реализованная стоимость - өткізілген құн
реализованная сумма - өткізілген сома
реализованные убытки - өткізілген залал, шеккен залал 
реализованный доход - өткізілген табыс
реализовать - өткізу; іске асыру
реализуемая остаточная стоимость - өткізілетін қалдық 
құн

реализуемость - өткізімділік, өткізілімдік, өткізілетіндік 
реальная денежная масса - нақты ақша көлемі
реальная заработная плата - нақты жалақы
реальная кассовая наличность - кассадағы нақты 
қолма-қол ақша

реальная норма прибыли - пайданың нақты нормасы
реальная отрицательная процентная ставка - нақты 
теріс пайыздық мөлшерлеме

реальная оценка - нақты бағалау, нақты баға 
реальная покупательная способность - нақты сатып 
алу қабілеті

реальная процентная норма - нақты пайыздық норма 
реальная процентная ставка - нақты пайыздық 
мөлшерлеме 

реальная процентная ставка за кредит - несие үшін 
нақты пайыздық мөлшерлеме

реальная стоимость - нақты құн
реальная стоимость актива - активтің нақты құны
реальная стоимость денег - нақты ақша құны
реальная стоимость пенсионных накоплений - 
жинақталған зейнетақы қорланымының нақты құны

реальная сумма - нақты сома 
реальная ценность - нақты құндылық
реально выплаченный процент - нақты төленген пайыз
реально выплачиваемый процент - нақты төленетін 
пайыз

реальное обеспечение - нақты қамтамасыз ету
реальность - нақтылық, шынайылық
реальность плана - жоспардың нақтылығы 
реальные активы - нақты активтер
реальные акции - нақты акциялар
реальные денежные остатки - нақты ақша қалдығы 
реальные деньги (монометаллизм) - нақты ақша 

(монометаллизм)

реальные доходы - нақты кіріс, нақты табыс
реальные инвестиции - нақты инвестиция 
реальные кассовые остатки - кассадағы нақты қалдық 
реальные налоги - нақты салықтар 
реальные сбережения - нақты жинақ ақша
реальные чистые активы - нақты таза активтер
реальный - нақты, ақиқат
реальный актив - нақты актив
реальный валютный курс - нақты валюта бағамы, 
нақты валюталық бағам

реальный владелец - нақты иеленуші
реальный доход - нақты табыс
реальный капитал - нақты капитал
реальный национальный продукт - нақты ұлттық  
өнім

реальный национальный чистый продукт - нақты 
таза ұлттық өнім

реальный нулевой рост - нақты нөлдік өсу
реальный обменный курс - нақты айырбас бағамы
реальный остаток - нақты қалдық
реальный план - нақты жоспар
реальный рынок - нақты нарық
реальный сектор - нақты сектор
реальный сектор экономики - экономиканың нақты 
секторы

реальный счет - нақты шот 
реальный темп экономического роста - экономикалық 
өрлеудің нақты қарқыны

реальный товар - нақты тауар
реальный ущерб - нақты зиян
реальный эффективный обменный курс - нақты 
тиімді айырбас бағамы

ребат - ребат, шегерім 
ребат в страховании - сақтандырудағы ребат, 
сақтандырудағы шегерім

ревалоризация - ревалоризация, қайта айырбастау 
ревалоризация валюты - валютаның қайта 
айырбасталуы 

ревалоризация денег - ақшаның қайта айырбасталуы
ревальвационная разница - ревальвациялық айырма
ревальвационный кредит - ревальвациялық несие
ревальвационный фонд - ревальвациялық қор
ревальвация - ревальвация, бағамды көтеру 
ревальвация валюты - валютаны ревальвациялау
реверс - реверс 
реверсивная бухгалтерская проводка - кепілді 
бухгалтерлік өткізбе

реверсивные дни - кепілді күндер
реверсивный сплит акций - акцияларды ірі бөліктерге 
қайта топтау 

реверсия - реверсия, кері қайтару 
ревизионная комиссия - тексеру комиссиясы
ревизионная организация - тексеру ұйымы
ревизионный комитет - тексеру комитеті 
ревизия - тексеріс, тексеру 
ревизия авансовых отчетов - аванстық есептерді 
тексеру, алғытөлемдік есептерді тексеру

ревизия баланса - теңгерімді тексеру
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ревизия балансового отчета - теңгерімдік есептемені 
тексеру

ревизия банковской отчетности - банк есептілігін 
(есеп-қисабын) тексеру

ревизия бухгалтерских записей - бухгалтерлік 
жазбаларды тексеру

ревизия выборочная - іріктеме тексеріс
ревизия ежегодная - жыл сайынғы тексеріс
ревизия исполнения бюджета - бюджеттің атқарылуын 
тексеру

ревизия кассовых остатков - кассадағы қалдықты 
тексеру

ревизия кассы - кассаны тексеру
ревизия комплексная - кешенді тексеру
ревизия маркетинга - маркетинг тексерісі
ревизия наличности - қолма-қол ақшаға тексеріс 
ревизия нормативная - нормативтік тексеріс
ревизия отчетности - есеп-қисапты тексеру
ревизия сохранности государственных денежных 
средств и товарно-материальных ценностей - 
мемлекеттік ақшалай қаражат пен тауар-материалдық 
құндылықтың сақталуын тексеру

ревизия счетов - шоттарды тексеру
ревизия финансовая - қаржылық тексеру
ревизия финансового состояния банка - банктің қаржы 
жай-күйін тексеру

ревизия финансово-хозяйственной деятельности - 
қаржы-шаруашылық қызметті тексеру

ревизор - тексеруші
ревизор банка - банк ревизоры
ревизор по вопросам начисления налогов - салықты 
есептеу мəселелері жөніндегі тексеруші

ревизорский бухгалтерский баланс - тексерушілік 
бухгалтерлік теңгерім 

ревокация - ревокация 
ревокация чека - чектің күшін жою, чекті қайтарып алу
револьверная кредитная карточка - кредиттік 
жаңартпалы карточка

револьверная кредитная линия - жаңартпалы 
кредиттік желі 

револьверная линия кредита - кредиттің жаңартпалы 
желісі

револьверный - жаңартпалы
револьверный аккредитив - жаңартпалы аккредитив
револьверный кредит - жаңартпалы кредит
револьверный счет - жаңартпалы шот
революция в рыночной экономике - нарықтық 
экономикадағы революция

революция цен - баға революциясы
регалия - регалия 
регалия денежная - ақша регалиясы 
регест - регест
регион - өңір, аймақ
регион депрессивный - тоқыраулы өңір
регион кризисно-депрессивный - дағдарысты-
тоқыраулы өңір 

регионализация - аймақтандыру 
регионализм - аймақшылдық 

региональная валютная система - аймақтық валюта 
жүйесі

региональная структура управления - аймақтық 
басқару құрылымы

региональная фондовая биржа - өңірлік қор биржасы
региональная электронная система платежей - өңірлік 
электрондық төлем жүйесі

региональное валютное регулирование - аймақтық 
валюталық реттеу

региональное совещание - аймақтық кеңес
региональное соглашение - аймақтық келісім
региональное содружество в области связи (РСС) - 
байланыс саласындағы өңірлік достастық (АБД)

региональное финансовое планирование - аймақтық 
қаржы жоспарлауы

региональные коэффициенты заработной платы - 
жалақының аймақтық коэффициенттері 

региональный - өңірлік, аймақтық
региональный банк - өңірлік банк
региональный валютный курс - өңірлік валюта  
бағамы

региональный валютный рынок - аймақтық валюта 
нарығы

региональный дилер - аймақтық дилер
региональный почтовый союз - өңірлік пошта одағы
региональный риск - аймақтық тəуекел
региональный рынок - өңірлік нарық
региональный советник - өңірлік кеңесші
региональный советник ВПС - ДПО-ның өңірлік 
кеңесшісі

региональный союз - өңірлік одақ
региональный фонд - өңірлік қор
региональный фонд помощи - өңірлік көмек қоры
региональный фондовый рынок - өңірлік қор нарығы
регистр - тіркелім, тізімдік, тіркеу кітабы 
регистр административный - əкімшілік тіркелімі
регистр акций - акциялар тіркелімі
регистр акционерный - акционерлік тіркелім
регистр бухгалтерский - бухгалтерлік тіркелім
регистр бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
тіркелімі

регистр владельцев облигаций - облигациялар 
иелерінің тіркелімі (Ұлыбритания)

регистр выписанных счетов - жазып берілген 
шоттардың тіркелімі

регистр государственный - мемлекеттік тіркелім
регистр дебиторской задолженности - дебиторлық 
берешек тіркелімі

регистр держателей залога под недвижимость 
- жылжымайтын мүлік кепілімен кепілзат 
ұстаушылардың тіркелімі

регистр кредитов - кредит тіркелімі
регистр кредиторов - несиегерлер тіркелімі 
регистр кредиторской задолженности - кредиторлық 
берешек тіркелімі

регистр международный - халықаралық тіркелім
регистр налогового учета - салық есебінің тіркелімі
регистр недвижимости - жылжымайтын мүлік тіркелімі
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регистр нормативных издержек - нормативтік 
шығындар тіркелімі

регистр платежных документов - төлем құжаттарының 
тіркелімі

регистр поддельных чеков - жалған чектер тіркелімі
регистр позаказный - тапсырыстар бойынша тіркелім
регистр себестоимости - өзіндік құн тіркелімі
регистр систематический - жүйелі тіркелім
регистр статистический - статистикалық тіркелім
регистр счетов к получению - алуға берілген 
шоттардың тіркелімі

регистр текущего бухгалтерского учета - ағымдағы 
бухгалтерлік есеп тіркелімі

регистр учета запасов - қорлар есебінің тіркелімі
регистр учетный - есептік тіркелім‚ есеп тіркелімі
регистр целевой - мақсатты тіркелім
регистр ценных бумаг - бағалы қағаздар тіркелімі
регистратор - тіркеуші 
регистратор акций - акцияларды тіркеуші
регистратор данных - деректерді тіркеуші
регистратор завещаний - өсиетті тіркеуші
регистратор закладных - кепілхаттарды тіркеуші
регистратор независимый - тəуелсіз тіркеуші
регистратор облигаций - облигацияларды тіркеуші
регистратор ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
тіркеуші 

регистратура - тіркеу орны
регистрационная дата - тіркеу күні
регистрационная декларация - тіркеу мағлұмдамасы 
регистрационная картотека периодики - мерзімді 
басылымдарды тіркеу картотекасы

регистрационное удостоверение - тіркеу куəлігі
регистрационный взнос - тіркеу жарнасы
регистрационный депо счет - тіркелмелі депо шот
регистрационный журнал - тіркеу журналы
регистрационный лист - тіркеу парағы
регистрационный налог - тіркеу салығы
регистрационный номер документа - құжаттың тіркеу 
нөмірі

регистрационный номер налогоплательщика (РНН) - 
салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТТН)

регистрационный отдел - тіркеу бөлімі
регистрационный сбор - тіркеу алымы
регистрационный сбор при выпуске ценных бумаг - 
бағалы қағаздар шығару кезіндегі тіркеу алымы 

регистрационный учет - тіркеу есебі
регистрационный учет индивидуальных 
идентификационных номеров - жеке сəйкестендіру 
нөмірлерінің тіркеу есебі

регистрация - тіркеу 
регистрация акций предприятий - кəсіпорындардың 
акцияларын тіркеу

регистрация банков - банктерді тіркеу
регистрация биржевая - биржадағы тіркеу
регистрация брака - некені тіркеу
регистрация бумаг - қағазды тіркеу
регистрация в бухгалтерских книгах - бухгалтерлік 
кітаптарға тіркеу

регистрация в качестве корпорации - корпорация 
ретінде тіркеу

регистрация выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығарылымын тіркеу

регистрация диспаши - диспашаны тіркеу
регистрация документа - құжатты тіркеу 
регистрация заказа - тапсырысты тіркеу
регистрация закладной - кепілхатты тіркеу
регистрация залога - кепілзатты тіркеу
регистрация заявки - өтінімді тіркеу
регистрация земельная - жерді тіркеу
регистрация землепользования - жер пайдалануды 
тіркеу

регистрация ипотек - ипотекаларды тіркеу
регистрация компании - компанияны тіркеу
регистрация консорциума - консорциумды тіркеу
регистрация корреспонденции - хат-хабарларды тіркеу
регистрация кредитных организаций - кредит 
ұйымдарын тіркеу

регистрация курса - бағамды тіркеу
регистрация курса акций - акция бағамын тіркеу
регистрация налогоплательщиков - салық 
төлеушілерді тіркеу

регистрация незаконная - заңсыз тіркеу
регистрация обязательная - міндетті тіркеу
регистрация открытия - ашылымды тіркеу
регистрация официальная - ресми тіркеу 
регистрация патента - патентті тіркеу
регистрация пользователей - пайдаланушыларды 
тіркеу

регистрация посетителей - келушілерді тіркеу
регистрация поступления - түсімдерді тіркеу
регистрация почты - хат-хабарды тіркеу, поштаны 
тіркеу

регистрация проспекта выпуска ценных бумаг - 
бағалы қағаздар аңдатпасын тіркеу

регистрация риска - тəуекелді тіркеу 
регистрация рыночных цен - нарықтық бағаны тіркеу
регистрация сделок - мəмілелерді тіркеу
регистрация страховых организаций - сақтандыру 
ұйымдарын тіркеу

регистрация технологий - технологияларды тіркеу
регистрация товара - тауарды тіркеу
регистрация товарного знака - тауар белгісін тіркеу
регистрация торговая - сауда тіркеуі 
регистрация транспортных средств - көлік құралдарын 
тіркеу

регистрация участников - қатысушыларды тіркеу
регистрация цен - бағаны тіркеу 
регистрация ценных бумаг - бағалы қағаздарды тіркеу
регистрация эмиссии ценных бумаг - бағалы қағаздар 
эмиссиясын тіркеу

регистрация юридического лица - заңды тұлғаны тіркеу
регистрируемое почтовое отправление - тіркелетін 
пошта жөнелтімі

регистрируемый - тіркелетін
регистры учета издержек - шығын есебінің 
тіркелімдері
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регламент - регламент, реттеме, тəртіптеме, тəптіштеме 
регламент депозитария - депозитарийдің реттемесі
регламент письменной корреспонденции - хат-хабар 
тəртіптемесі

регламент посылок - сəлемдеме тəртіптемесі
регламент почтовых отправлений - пошта 
жөнелтімдерінің тəртіптемесі

регламент служебный - қызмет реттемесі
регламент собрания - жиналыс регламенті
регламент торгов - сауда-саттық реттемесі
регламент финансовый - қаржылық регламент
регламент-акт - акт-реттеме
регламентация - регламенттеу, тəртіптеу (сөйлеушінің 
уақытын белгілеп кесіп қою)

регламентация деятельности - қызметті реттемелеу
регламентация деятельности банка - банк қызметін 
реттемелеу

регламентирование - регламенттеу, реттемелеу, 
тəртіптеу

регламентированный трансфер / трансферт - 
тəртіптелген (реттемеленген) трансфер / трансферт / 
трансфер

регламентировать - тəртіптеу 
регредиенд - регредиенд, кері талап қоюшы
регресс - кері талап; кемімел
регресс вексельный - вексельдік кері талап 
регресс требований - талаптардың кері қойылуы
регрессант - регрессант, кері талап қоюшы
регрессат - регрессат, кері талап қойылушы
регрессивная налоговая ставка - кемімелі салық 
мөлшерлемесі, салықтың кемімелі мөлшерлемесі

регрессивная ставка налога - салықтың кемімелі 
мөлшерлемесі

регрессивная шкала ставок налогового обложения - 
салық салу мөлшерлемелерінің кемімелі шəкілі

регрессивное налогообложение - кемімелі салық салу
регрессивное обложение - кемімелі салық салу
регрессивные амортизационные отчисления - 
кемімелі тозымпұл жарнасы 

регрессивные ставки - кемімелі мөлшерлеме
регрессивный - регрессивті (кері кету, құлдырау); 
кемімелі

регрессивный иск - кері қуыным, кері талап қою
регрессивный иск в страховании - сақтандырудағы 
кері қуыным 

регрессивный налог - кемімелі салық
регрессия - регрессия, кемімел 
регрессное требование - кері талап қою
регрессное требование к индоссанту - индоссантқа кері 
талап қою

регрессный иск - кері талап, кері талапты қуыным
регрессный риск - кері талап тəуекелі
регрессо - регрессо, кері талап
регулирование - реттеу, ретке келтіру, тəртіптеу 
регулирование административно-правовое - 
əкімшілік-құқықтық реттеу

регулирование антидемпинговое - демпингіге қарсы 
реттеу

регулирование антимонопольное - монополияға қарсы 
реттеу

регулирование аудиторской деятельности - 
аудиторлық қызметті реттеу 

регулирование банковское - банктік реттеу
регулирование бюджетное - бюджеттік реттеу
регулирование бюджетов - бюджеттерді реттеу
регулирование валютного курса - валюта бағамын 
реттеу

регулирование валютное - валюталық реттеу
регулирование валютных операций - валюта 
операцияларын реттеу

регулирование валюты - валютаны реттеу
регулирование государственное - мемлекеттік реттеу
регулирование денежного обращения - ақша 
айналысын реттеу

регулирование денежное - ақшаны реттеу
регулирование денежно-кредитное - ақша-несиелік 
реттеуі 

регулирование денежных выплат по заработкам - 
жалақы бойынша ақшалай төлемдерді реттеу

регулирование денежных потоков - ақша ағынын 
реттеу

регулирование деятельности банков - банктердің 
қызметін тіркеу

регулирование долга - борышты реттеу
регулирование дохода - кірісті реттеу, табысты реттеу
регулирование задолженности по спецссудным счетам 

- арнаулы несие шоттары бойынша берешекті реттеу
регулирование задолженности по ссудам банка - 
банктің несиесі бойынша берешекті реттеу

регулирование заработной платы - жалақыны реттеу
регулирование изменения курса иностранной 
валюты - шетел валютасы бағамының өзгеруін реттеу

регулирование кассовых ресурсов - кассалық 
ресурстарды реттеу

регулирование кредитное - кредиттік реттеу
регулирование кредитной линии - несие желісін  
реттеу

регулирование кредитов - несиені реттеу
регулирование кредитования - несиелендіруді реттеу
регулирование курса - бағамды реттеу
регулирование международных валютных отношений 

- халықаралық валюта қатынастарын реттеу
регулирование международных кредитных 
отношений - халықаралық несие қатынастарын реттеу

регулирование наличного денежного обращения - 
қолма-қол ақша айналысын реттеу

регулирование нормы процента - пайыз нормасын 
реттеу

регулирование оборотной кассы - айналым кассасын 
реттеу

регулирование остатка средств на счете - шоттағы 
қаражат қалдығын реттеу

регулирование отклонений - ауытқуларды реттеу
регулирование портфеля ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынын реттеу

регулирование правовое - құқықтық реттеу
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регулирование процентного отчисления - пайыздық 
аударымды реттеу

регулирование риска - тəуекелді реттеу
регулирование рынка - нарықты реттеу
регулирование рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығын реттеу

регулирование с совещательным правом - кеңес беру 
құқығымен реттеу

регулирование спецссудных счетов - арнаулы несие 
шоттарын реттеу

регулирование спроса - сұранысты реттеу
регулирование средств на оплату труда - еңбекақыға 
жұмсалатын қаражатты реттеу

регулирование ставок заработной платы - жалақы 
мөлшерлемесін реттеу

регулирование структуры портфеля активов - 
активтер қоржынының құрылымын реттеу

регулирование таможенно-тарифное - кедендік-
тарифтік реттеу 

регулирование тарифных ставок - тарифтік 
мөлшерлемелерді реттеу

регулирование тарифов - тарифтерді реттеу
регулирование трудовых отношений - еңбек 
қатынастарын реттеу

регулирование уровня зарплаты - жалақы деңгейін 
реттеу

регулирование финансовое - қаржылық реттеу
регулирование цен - бағаны реттеу
регулирование ценовое - бағалық реттеу
регулирование ценообразования - баға белгілеуді 
реттеу

регулирование численности персонала - қызметкерлер 
санын реттеу

регулирование эколого-экономическое - экологиялық-
экономикалық реттеу

регулирование экономики - экономиканы реттеу
регулирование экономического цикла - экономикалық 
кезеңді реттеу

регулирование экономическое - экономикалық     
реттеу

регулировать законодательством РК - ҚР заңдарымен 
реттелсін 

регулировка - реттеу, реттелім
регулируемая валюта - реттелетін валюта, реттелмелі 
валюта

регулируемая рыночная экономика - реттелмелі 
нарықтық экономика

регулируемая ставка по закладной - кепілақша 
бойынша реттелмелі мөлшерлеме

регулируемая цена - реттелетін баға
регулируемые деньги - реттелетін ақша
регулируемые рыночные отношения - реттелмелі 
нарықтық қарым-қатынас

регулируемый валютный курс - реттелетін валюта 
бағамы

регулируемый доход - реттелетін табыс
регулируемый рынок - реттелмелі нарық
регулируется законом - заңмен реттеледі 

регулирующая функция цены - бағаның реттеушілік 
атқарымы

регулирующее кредитование - реттеуші несиелендіру 
регулирующий счет - реттеуші шот
регулярное отправление - тұрақты жөнелтім
регулярное почтовое отправление - тұрақты түрде 
жіберілетін пошта жөнелтімі

регулярность - тұрақтылық, реттілік
регулярность поставок - жеткізілімнің тұрақтылығы
регулярные налоги - тұрақты салықтар
регулярные платежи - тұрақты төлемдер
регулярный - жүйелі, тұрақты 
регулярный дивиденд - тұрақты дивиденд
регулятивная система - реттеуші жүйе
регулятивные органы - реттеуші органдар
регулятивные установления - реттеуші нұсқаулар
регулятор - реттеуіш
регуляторы экономические - экономикалық 
реттеуіштер

редактирование - саралау 
редактор - редактор, сарашы
редактор главный - бас редактор
редактор ответственный - жауапты редактор
редактор технический - техникалық редактор
редакционное изменения актов ВПС - ДПО актілерін 
редакциялық өзгерту

редакция - редакция
редакция текста документа - құжат мəтінін саралау 
редискаунт - редискаунт, кері дискаунт 
редисконтирование - қайта дисконттау, қайта есептеу 
редисконтирование векселей - вексельдерді қайта 
дисконттау

редколлегия - редакторлар алқасы, сарашылар алқасы
редукция - редукция 
редуцирование - редукциялау, кеміту 
редуцирование страховой суммы - сақтандыру 
сомасын кеміту

редуцированные налоговые ставки - кемітілген салық 
мөлшерлемесі

реестр - тізілім; атаусөз 
реестр акцептов - акцептілер тізілімі
реестр акций - акциялардың тізілімі
реестр акционерного общества - акционерлік қоғам 
тізілімі

реестр акционеров - акционерлердің тізілімі 
реестр ваучеров - ваучерлер тізілімі, кепілхаттар тізілімі
реестр владельцев облигаций - облигация иелерінің 
тізілімі

реестр владельцев ценных бумаг - бағалы қағаздар 
иелерінің тізілімі

реестр дебиторской задолженности - дебиторлық 
берешектің тізілімі

реестр держателей ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың тізілімі, бағалы қағаз иелерінің тізілімі

реестр задолженности банкрота - банкрот берешегінің 
тізілімі

реестр кредиторской задолженности - кредиторлық 
берешектің тізілімі
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реестр обладателей вексельных прав требования - 
талаптың вексельдік құқықтары иелерінің тізілімі

реестр операций - операциялар тізілімі
реестр описей - тізімдемелер тізілімі 
реестр платежных документов - төлем құжаттарының 
тізілімі

реестр платежных требований - төлем талаптарының 
тізілімі

реестр почтовых отправлений - пошта жөнелтімдерінің 
тізілімі

реестр страховых брокеров - сақтандыру 
делдалдарының тізілімі

реестр ценных бумаг - бағалы қағаздар тізілімі
реестр-доверенность - тізілім-сенімхат
реестродержатель - тізілім ұстаушы, тізілім иесі 
режим - режим, тəртіптеме, түзім
режим “он-лайн” (“онлайн”) - “он-лайн” (“онлайн”) 
режим “офф-лайн” (“оффлайн”, “офлайн”) - “офф-
лайн” (“оффлайн”, “офлайн”) тəртіптемесі 

режим валютный - валюталық тəртіптеме
режим визовый - рұқсатнамалық тəртіптеме
режим гибких валютных курсов - икемді валюталық 
бағам тəртіптемесі

режим инвестиций - инвестициялар тəртіптемесі
режим кредитования - несиелендіру тəртіптемесі
режим льготный - жеңілдікті тəртіптеме
режим наибольшего благоприятствования - барынша 
қолайлы жағдай туғызу тəртіптемесі

режим наибольшего благоприятствования - мейлінше 
қолайлы режим

режим налоговый - салықтық тəртіптеме
режим национальный - ұлттық тəртіптеме
режим неблагоприятный - қолайсыз тəртіптеме
режим он-лайновый (онлайновый) - он-лайндық 

(онлайндық) тəртіптеме
режим оптимальный - оңтайлы тəртіптеме
режим ответственного хранения - жауапкершілікпен 
сақтау тəртіптемесі

режим офф-лайновый (оффлайновый, офлайновый) - 
офф-лайндық (оффлайндық, оффлайндық ) тəртіптеме

режим переменный - өзгермелі тəртіптеме
режим плавающего валютного курса - құбылмалы 
валюталық бағам тəртіптемесі

режим правовой - құқықтық тəртіптеме
режим прямой связи с компьютером банка - банк 
компьютерімен тікелей байланыс тəртіптемесі

режим работы - жұмыс тəртібі
режим рабочий - жұмыс тəртіптемесі
режим равноправный - тең құқықты тəртіптеме
режим рациональный - ұтымды тəртіптеме
режим санитарно-гигиенический - санитариялық-
гигиеналық режим

режим секретности - құпиялық тəртібі
режим секретный - құпиялық тəртібі 
режим таможенный - кедендік тəртіптеме, кеден 
тəртіптемесі

режим температурно-влажностный - температуралық-
ылғалдылық режимі

режим торговый - сауда тəртіптемесі
режим труда и отдыха - еңбек пен демалыс тəртіптемесі
режим хранения - сақтау тəртібі 
режимные объекты - режимдік объектілер 
резерв - сақтық қоры, сақталым, сақтаулы қор 
резерв банка (банковский) - банктің сақтық қоры 
резерв банкнот - банкноттың сақтық қоры
резерв взносов - жарна сақтық қоры
резерв взносов по страхованию жизни - өмірді 
сақтандыру жарнасының сақтық қоры 

резерв гарантийный - кепілдікті сақтық қор 
резерв государственный - мемлекеттік сақтық қор
резерв денег - ақша сақтық қоры
резерв денежный - ақшалай сақтық қор 
резерв денежных средств - ақшалай қаражаттың сақтық 
қоры

резерв для возмещения потерь по ссудам - несие 
бойынша шығасының орнын толтыруға арналған 
сақтық қор

резерв для выкупа - өтеуін төлеп алуға арналған сақтық 
қор

резерв для выкупа капитала - капиталды сатып алуға 
арналған сақтық қор 

резерв для выплат страхового возмещения - 
сақтандыру өтемін төлеуге арналған сақтық қор 

резерв для выплаты дивидендов и процентов - 
дивиденд пен пайыз төлеуге арналған сақтық қор

резерв для выравнивания уровня дивиденда - 
дивиденд деңгейін теңестіруге арналған сақтық қор

резерв для переоценки стоимости - құнды қайта 
бағалауға арналған сақтық қор 

резерв для пересмотра курсов - бағамды қайта қарауға 
арналған сақтық қор

резерв для погашения - өтемге арналған сақтық қор
резерв для поддержания уровня дивиденда - дивиденд 
деңгейін қолдауға арналған сақтық қор 

резерв для покрытия безнадежных долгов - үмітсіз 
(неғайбыл) борышты өтеуге арналған сақтық қор

резерв для покрытия долга - борышты өтеуге арналған 
сақтық қор

резерв для покрытия сомнительной дебиторской 
задолженности - күмəнді дебиторлық берешекті 
жабуға арналған сақтық қор

резерв для покрытия сомнительных долгов - күмəнді 
борышты өтеуге арналған сақтық қор

резерв для уплаты процентов - пайыз төлеуге арналған 
сақтық қор

резерв для чрезвычайных операций - төтенше 
операцияларға арналған сақтық қор

резерв законный - заңды сақтық қор
резерв золота (золотой) - алтын сақтық қоры
резерв избыточный - басы артық сақтық қор 
резерв иностранной валюты - шетел валютасының 
сақтық қоры

резерв капитала (капитальный) - капиталдың сақтық 
қоры

резерв капиталовложений - күрделі жұмсалымның 
сақтық қоры
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резерв кассовый - кассалық сақтық қор
резерв конвертируемой валюты - айырбасталатын 
валютаның сақтық қоры

резерв ликвидный - өтімділік сақтық қоры
резерв ликвидных активов - өтімді активтердің сақтық 
қоры (банктегі)

резерв на амортизацию - тозымпұлға арналған сақтық 
қор 

резерв на выплату будущих дивидендов - болашақ 
дивидендтерді төлеуге арналған сақтық қор 

резерв на выплаты по обязательствам - міндеттемелер 
бойынша төлемақы төлеуге жұмсалатын сақтық қор

резерв на замену - ауыстыруға арналған сақтық қор 
резерв на накладные расходы - үстеме шығысқа 
арналған сақтық қор 

резерв на непредвиденные обстоятельства - күтпеген 
жағдайға арналған сақтық қор 

резерв на непредвиденные расходы - болжанбаған 
шығыстарға жұмсалатын сақтық қор

резерв на отпуск - демалысқа арналған сақтық қор 
резерв на переоценку - қайта бағалауға арналған сақтық 
қор 

резерв на погашение государственных кратко-
срочных казначейских обязательств - мемлекеттік 
қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеуге 
арналған сақтық қор

резерв на погашение задолженности - берешекті өтеуге 
жұмсалатын сақтық қор

резерв на погашение привилегированных акций - 
пұрсатты акцияларды өтеуге жұмсалатын сақтық қор

резерв на покрытие безнадежных долгов - үмітсіз 
(неғайбыл) борышты жабуға жұмсалатын сақтық қор

резерв на покрытие возможных убытков - ықтимал 
залалды жабуға жұмсалатын сақтық қор

резерв на покрытие кредитных убытков - кредиттік 
залалды өтеуге арналған сақтық қор

резерв на покрытие накладных расходов - үстеме 
шығысты өтеуге арналған сақтық қор 

резерв на покрытие обесценения инвестиций 
- инвестицияларды қамсыздандырманы жабуға 
жұмсалатын сақтық қор

резерв на покрытие обесценения ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың құнсыздануын жабуға жұмсалатын 
сақтық қор

резерв на покрытие ожидаемых убытков - болжалды 
залалды жабуға жұмсалатын сақтық қор

резерв на покрытие просроченного долга - мерзімі 
өткен борышты жабуға жұмсалатын сақтық қор

резерв на покрытие сомнительной дебиторской 
задолженности - күмəнді дебиторлық берешекті 
жабуға жұмсалатын сақтық қор

резерв на покрытие сомнительных долгов - күмəнді 
борыштарды жабуға арналған сақтық қор

резерв на покрытие текущих расходов - ағымдағы 
шығысты өтеуге арналған сақтық қор 

резерв на покрытие убытков - залалды өтеуге арналған 
сақтық қор

резерв на покрытие убытков от снижения курсов 
ценных бумаг - бағалы қағаздар бағамының 
төмендеуінен болатын залалды жабуға жұмсалатын 
сақтық қор

резерв на покрытие убытков по ссудам - несие 
бойынша залалды өтеуге арналған сақтық қор

резерв на покрытие чрезвычайных потерь - төтенше 
шығасыны жабуға арналған сақтық қор

резерв на происшедшие, но незаявленные убытки - 
болған, бірақ мəлімделмеген залалға арналған сақтық 
қор

резерв на случай возможных убытков - ықтимал 
залалдар болған жағдайға арналған сақтық қор 

резерв на случай недостачи - жетпей қалған жағдайға 
арналған сақтық қор 

резерв на случай непредвиденных обстоятельств 
- болжанбаған мəн-жай болған жағдайға арналған 
сақтық қор

резерв на случай потери от уменьшения стоимости 
запасов - босалқы қорлар құнының азаюынан болатын 
шығасы жағдайына арналған сақтық қор

резерв на убытки по инвестициям - инвестициялар 
бойынша болатын шығынға арналған сақтық қор 

резерв на уплату налогов - салық төлеуге арналған 
сақтық қор 

резерв на уплату процентов - пайыздарды төлеуге 
арналған сақтық қор 

резерв на финансирование эксплуатационных 
расходов - пайдалану шығысын қаржыландыруға 
арналған сақтық қор

резерв наличный - қолма-қол ақша сақтық қоры 
резерв оборотного капитала - айналым капиталының 
сақтық қоры

резерв обязательный - міндетті сақтық қор
резерв официальный - ресми сақтық қор
резерв оценки имущества - мүлікті бағалау сақтық 
қоры

резерв переоценочный - қайта бағалау сақтық қоры
резерв платежей - төлем сақтық қоры
резерв по непредвиденным убыткам - болжанбаған 
залал бойынша сақтық қор

резерв по сомнительным долгам - күмəнді борыштар 
бойынша сақтық қор

резерв предстоящих расходов и платежей - алдағы 
шығыс пен төлемнің сақтық қоры

резерв, предусмотренный уставом - жарғыда 
қарастырылған сақтық қор

резерв премии - сыйлықақы сақтық қоры
резерв произошедших, но не заявленных убытков - 
болған, бірақ мəлімделмеген залалдың сақтық қоры

резерв специального назначения - арнаулы мақсаттағы 
сақтық қорлар

резерв страхования - сақтандыру сақтық қоры
резерв страхования жизни - өмірді сақтандыру сақтық 
қоры

резерв страховой - сақтандыру сақтық қоры
резерв страховых взносов - сақтандыру жарналарының 
сақтық қоры
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резерв уставный - жарғылық сақтық қор
резерв, установленный законом - заңмен белгіленген 
сақтық қор 

резервация - сақтаулы қорда қалдыру
резервирование - сақтық қорда сақтау, сақтық қор жасау
резервирование денег - ақшаны сақтық қорда сақтау
резервирование средств - қаражатты сақтық қорда 
сақтау 

резервирование средств в иностранной валюте - 
қаражатты шетел валютасы түрінде сақтық қорда 
сақтау

резервированная цена - сақтық қордағы баға 
резервируемые прибыли - сақтық қорда сақталатын 
пайда

резервная амортизация - сақтық тозымпұл
резервная валюта - сақтаулы валюта, сақтық валюта, 
сақтық қордағы валюта

резервная кредитная линия - сақтық несие желісі
резервная норма - сақтық қордағы норма, сақтық   
норма 

“резервная” регистрация - “сақтық” тіркеу
резервная система - сақтық қор жүйесі 
резервное обязательство - сақтық міндеттеме
резервные активы - сақтық активтер
резервные активы за границей - шетелдегі сақтық қор 
активтері

резервные акции - сақтық қор акциялары
резервные денежные средства - сақтаулы ақшалай 
қаражат, сақтық ақшалай қаражат

резервные кредиты - сақтық несие, сақтық кредит
резервные счета - сақтық шоттары 
резервные требования - сақтық қор талаптары
резервные требования центрального банка - орталық 
банктің сақтық талаптары

резервные фонды - сақтық қорлар
резервные фонды банкнот и монет Национального 
банка - Ұлттық банк банкноттары мен мəнетінің 
сақтық қорлары 

резервные фонды бюджетов - бюджеттердің сақтық 
қорлары

резервные фонды денежных знаков - ақша белгілерінің 
сақтық қорлары

резервный - сақтық
резервный аккредитив - сақтық қор аккредитиві 
резервный банк - сақтық банкі
резервный депозит - сақтық депозит
резервный капитал - сақтық қор капиталы, сақтық 
капиталы 

резервный кредит - сақтық кредиті, сақтық қор кредиті
резервный счет - сақтық шот
резервный счет банка - банктің сақтық шоты
резервный фонд - сақтық қор 
резервный фонд бюджета республики - республика 
бюджетінің сақтық қоры 

резервный фонд для выплаты дивидендов - дивиденд 
төлеуге арналған сақтық қор 

резервный фонд для выплаты процентов - пайыз 
төлеуге арналған сақтық қор

резервный фонд для переоценки активов - активтерді 
қайта бағалауға арналған сақтық қор

резервный фонд для погашения акций - акцияларды 
өтеуге арналған сақтық қор

резервный фонд для ревальвации - ревальвацияға 
арналған сақтық қор

резервный фонд залогового сертификата - кепіл 
сертификатының сақтық қоры

резервный фонд на содержание - ұстауға арналған 
сақтық қор

резервный фонд неоплаченных убытков - өтелмеген 
залалдардың сақтық қоры (сақтандыруда)

резервный чековый счет - сақтық қордың чектік шоты
резервы - сақтық қорлар, сақтаулы қорлар
резервы валютные - валюта сақтық қорлары, 
валюталық сақтық қорлар 

резервы государственные - мемлекеттік сақтық қорлар
резервы для выкупа или погашения - төлеуге немесе 
өтеуге арналған сақтық қорлар

резервы для выкупа капитала - капиталды өтеуін 
төлеп алуға арналған сақтық қорлар

резервы заемные - қарыз сақтық қорлары
резервы золотовалютные - алтын-валюта сақтық 
қорлары

резервы иностранной валюты - шетел валютасының 
сақтық қорлары 

резервы капитала (капитальные) - капитал сақтық 
қорлары, күрделі қаржы сақтық қорлары 

резервы кассовые - кассалық сақтық қорлар
резервы коммерческих банков - коммерциялық 
банктердің сақтық қорлары

резервы материальные - материалдық сақтық қорлар
резервы международные - халықаралық сақтық қорлар
резервы на незаявленные убытки - беймəлім 
залалдарға арналған сақтық қорлар

резервы на переоценку - қайта бағалауға арналған 
сақтық қорлар

резервы на покрытие долга - борышты өтеуге арналған 
сақтық қорлар 

резервы на списание обременении - ауыртпалықты 
есептен шығаруға арналған сақтық қорлар

резервы налоговые - салықтық сақтық қорлар
резервы неиспользованные - пайдаланылмаған сақтық 
қорлар

резервы неоплаченных убытков - төленбеген залалға 
сақталған сақтық қорлар

резервы обязательные - міндетті сақтық қорлар
резервы открытые - ашық сақтық қорлар
резервы Правительства Республики Казахстан - 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің сақтық қорлары

резервы предстоящих расходов и платежей - алдағы 
шығыс пен төлемдердің сақтық қорлары

резервы страховые - сақтандыру сақтық қорлары 
резервы финансовые - қаржы сақтық қорлары, 
қаржылық сақтық қорлар

резервы целевые - мақсатты сақтық қорлар
резервы центрального банка - орталық банк сақтық 
қорлары 
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резидент - резидент 
резидентский счет - резиденттік шот
резиденты вне банковской сферы - банк аясынан тыс 
резиденттер 

резиденты национального хозяйства - ұлттық 
шаруашылық резиденттері

резиденты национальной экономики - ұлттық 
экономика резиденттері

резиденты Республики Казахстан - Қазақстан 
Республикасының резиденттері

резиденты-физические лица - резидент-жеке тұлғалар
резиденты-юридические лица - резидент-заңды 
тұлғалар

резиденция - резиденция 
резиденция официальная - ресми резиденция
резиденция правительственная - үкімет резиденциясы 
резкие колебания цен - бағаның күрт ауытқуы
резкий рост - күрт өсу 
резкий рост цен - бағаның күрт өсуі
резкий скачок обменного курса - айырбас бағамының 
күрт секіруі

резкий скачок цен - бағаның күрт секіруі
резкий экономический спад - экономикалық күрт 
құлдырау

резко колебаться - күрт ауытқу
резко падать - күрт төмендеу
резко повышаться - күрт көтерілу (баға туралы)
резко расти - күрт өсу 
резко снижающиеся курсы акций - акциялардың күрт 
төмендеу үстіндегі бағамы

резко упасть - күрт құлдырау 
резкое колебание - күрт ауытқу
резкое колебание конъюнктуры - жағдаяттың күрт 
ауытқуы

резкое колебание конъюнктуры рынка - нарық 
жағдаятының күрт ауытқуы

резкое колебание ликвидности - өтімділіктің күрт 
ауытқуы

резкое колебание процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің күрт ауытқуы

резкое падение курса - бағамның күрт ауытқуы
резкое падение курса акций после сообщения 
негативного характера - жағымсыз сипаттағы 
хабарламадан кейін акциялар бағамының күрт 
құлдырауы

резкое падение курса цен на рынке - нарықта 
бағамның күрт құлдырауы

резкое падение цен - бағаның күрт құлдырауы
резкое падение цен на бирже - биржада бағаның күрт 
төмендеуі

резкое падение цен на фондовом рынке - қор 
нарығында бағаның күрт құлдырауы

резкое повышение цен - бағаның күрт жоғарылауы
резкое снижение курса - бағамның күрт төмендеуі 

(биржа ашылған кезде)
резкое снижение цен - бағаның күрт төмендеуі
резкость изображения - кескіннің анықтығы 
резолюция - қарар; бұрыштама 

резолюция обязательная - міндетті қарар
резолюция совместная - бірлескен қарар
резолюция чрезвычайная - төтенше қарар
резонанс - резонанс, жаңғыру, жаңғырығу 
результат - нəтиже 
результат банковских операций - банк 
операцияларының нəтижесі

результат годовой - жылдық нəтиже
результат инвестирования - инвестициялау нəтижесі
результат исследования - зерттеу нəтижесі 
результат позитивный - оң нəтиже 
результат положительный - жағымды нəтиже
результат проверки - тексеру нəтижесі
результат работы - жұмыс нəтижесі
результат сделок - мəміле нəтижесі
результат финансирования - қаржыландыру нəтижесі
результат экспертизы - сараптама нəтижесі
результативность - нəтижелілік 
результативность управления - басқарудың 
нəтижелілігі

результативный счет - нəтижелі шот
результаты голосования - дауыс берудің нəтижелері
результаты финансовые - қаржылық нəтижелер, қаржы 
нəтижелері 

результаты экономические - экономикалық нəтижелер
резюме - түйіндеме, түйін сөз, қорытынды 
резюме - түйін сөз, түйіндеме мазмұнтүйін (жазылған 
мақаланың, сөйленген не оқылған сөздің қысқаша 
мазмұны, түйіні)

реинвестирование - қайта инвестициялау 
реинвестирование дивидендов - дивидендті қайта 
инвестициялау

реинвестирование прибыли - пайданы кері 
инвестициялау, пайданы қайта инвестициялау 

реинвестирование прибыли в основные фонды - 
пайданы негізгі қорларға қайта инвестициялау 

реинвестирование процентов - пайызды қайта 
инвестициялау 

реинвестированный - қайта инвестицияланған
реинвестировать - қайта инвестициялау
реинвестировать капитал - капиталды қайта 
инвестициялау

реинвестиционная норма - кері инвестициялық норма
реинвестиционная привилегия - қайта 
инвестицияланған пұрсаттылық 

реинвестиционная скидка - қайта инвестициялау 
шегерімі 

реинвестиционные льготы - кері инвестициялық 
жеңілдіктер

реинвестиционный варрант - кері инвестициялық 
варрант

реинвестиционный план дивидендов - дивидендтердің 
кері инвестициялық жоспары

реинвестиционный риск - кері инвестициялық тəуекел 
(қатер)

реинвестиция - реинвестиция, қайта инвестициялау 
реинвестиция финансовая - қаржылық қайта 
инвестициялау
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реинкарнация - реинкарнация, нысанын өзгерту 
реинкарнация ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
реинкарнациялау, бағалы қағаздардың нысанын 
өзгерту

реинтермедиация - реинтермедиация 
рейдовая налоговая проверка - рейдтік салықтық 
тексеру

рейс - сапар, жол жүру
рейс чартерный - келісімді сапар 
рейсовый чартер - рейстік чартер
рейтинг - рейтинг, беделбелгі, бедел көрсеткіші, 
бағаланым, жақсы атақ 

рейтинг - рейтинг, бедел-бейне 
рейтинг банка - банктің жақсы атағы 
рейтинг кредитный - кредит рейтингі, несиелік жақсы 
атақ 

рейтинг кредиторов - несиегерлердің жақсы атағы 
рейтинг кредитоспособности - кредитке қабілеттілік 
рейтингі

рейтинг кредитоспособности банка - банктің кредит 
беруге қабілеттілігінің рейтингі

рейтинг кредитоспособности заемщика - қарызгердің 
(қарыз алушының) кредитті төлеуге қабілеттілігінің 
рейтингі

рейтинг международный - халықаралық рейтинг
рейтинг надежности - сенімділік рейтингі
рейтинг низкий - төмен рейтинг
рейтинг облигации - облигация рейтингі 
рейтинг по долгосрочным обязательствам - ұзақ 
мерзімді міндеттемелер бойынша рейтинг

рейтинг по краткосрочным обязательствам - қысқа 
мерзімді міндеттемелер бойынша рейтинг

рейтинг риска - тəуекелдік рейтингі
рейтинг ценных бумаг - бағалы қағаздар рейтингі 
рейтинговая система - рейтингілік жүйе
рейтинговое агентство - рейтингілік агенттік
рейтинговое агентство для мониторинга состояния 
банка - банктің жай-күйін мониторингілеуге арналған 

рекамбио - рекамбио 
рекапитализация - қайта капиталдандыру 
рекапитализация банка - банкіні қайта капиталдандыру
рекапитализация неплатежеспособного банка - төлем 
төлеуге қабілетсіз банкіні қайта капиталдандыру

рекапитализирование - қайта капиталдандыру
рекапитуляция - рекапитуляция, салыстыру 
рекапитуляция в бухгалтерском учете - бухгалтерлік 
есептегі салыстырма тізбе

рекапитуляция в перестраховании - қайта 
сақтандырудағы салыстырма тізбе

рекапитуляция в страховании - сақтандырудағы 
салыстырма тізбе

рекаптура - рекаптура 
рекверент - рекверент 
реквизит - реквизит, деректеме
реквизит дополнительный - қосымша деректеме 
реквизит-основание - негіздеме-реквизит, негіздеме-
деректеме

реквизиты акции - акцияның деректемелері

реквизиты банковских документов - банк 
құжаттарының деректемелері

реквизиты банковского счета - банк шотының 
деректемелері

реквизиты бухгалтерских документов - бухгалтерлік 
құжаттардың деректемелері

реквизиты векселя - вексельдің деректемелері
реквизиты депозитного сертификата - депозиттік 
сертификаттың деректемелері

реквизиты документов - құжаттардың деректемелері
реквизиты облигаций - облигациялардың 
деректемелері

реквизиты обязательные - міндетті деректемелер
реквизиты переводного векселя - аударма вексельдің 
деректемелері

реквизиты платежные - төлем деректемелері
реквизиты сертификата эмиссионной ценной 
бумаги - эмиссиялық бағалы қағаз сертификатының 
деректемелері

реквизиты сторон - тараптардың деректемелері
реквизиты формуляров (форм) отчетности - есеп-
қисап формулярларының (нысандарының)

реквизиты чека - чек деректемелері
реквизиция - иеліктен айыру, иеліктен алу, адалау 
реквизиция собственности - меншікті иеліктен алу 
реквирент - реквирент, талап етуші 
реклама - жарнама 
реклама банковская - банк жарнамасы
реклама в прессе - баспасөздегі жарнама
реклама в средствах массовой информации (СМИ) 

- бұқаралық ақпарат құралдарындағы (БАҚ-тағы) 
жарнама

реклама газетная - газеттік жарнама
реклама дилерская - дилерлік жарнама
реклама журнальная - журналдық жарнама
реклама информативная - ақпарат беретін жарнама
реклама информационная - ақпараттық жарнама
реклама массовая - бұқаралық жарнама
реклама международная - халықаралық жарнама
реклама национальная - ұлттық жарнама
реклама недобросовестная - арамзалық (арамы) 
жарнама, жосықсыз жарнама

реклама неэтичная - бейəдеп жарнама
реклама печатных изданий - баспа басылымдарының 
жарнамасы

реклама плакатная - плакаттық жарнама
реклама плановая - жоспарлы жарнама
реклама по почте - пошта арқылы жіберілетін жарнама
реклама по радио - радио жарнамасы, радиодан 
берілетін жарнама

реклама посылочных операций - жөнелтім 
операцияларының жарнамасы

реклама почтовая - пошта жарнамасы
реклама представительская - таныстыру жарнамасы
реклама продажи - сату жарнамасы
реклама разъяснительно-пропагандистская - 
түсіндіруші-насихаттаушы жарнама

реклама сбытовая - өткізім жарнамасы
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реклама телевизионная - теледидар жарнамасы
реклама торговая - сауда жарнамасы
реклама ценных бумаг - бағалы қағаздар жарнамасы
рекламация - шағым-талап
рекламация “Сумма наложенного платежа, не 
поступившая получателю” - “Алушыға түспеген 
үстеме төлем сомасы” атты шағым-талап

рекламация об изъятии международного перевода, 
изменении или исправлении адреса - халықаралық 
аударымды алып қою, мекенжайды өзгерту немесе 
түзету туралы шағым-талап

рекламация, касающаяся ордера перевода, 
перечисления или передаточного чека - аударымның, 
аударылған қаржының немесе табыстау чегінің 
ордеріне қатысты шағым-талап

рекламирование - жарнамалау
рекламирование по радио - радио арқылы жарнамалау 
рекламировать - жарнамалау 
рекламист - жарнамашы
рекламная компания - жарнама компаниясы
рекламная листовка - жарнамалық үндеухат
рекламная скидка - жарнамалық шегерім
рекламная смета - жарнамалық смета
рекламная стратегия - жарнама стратегиясы 
рекламная эластичность - жарнамалық икемділік 
рекламная этика - жарнама əдебі
рекламное агентство - жарнама агенттігі
рекламное сообщение - жарнамалық хабарлама
рекламные почтовые отправления (РПО) - 
жарнамалық пошта жөнелтімдері (ЖПЖ

рекламные продукции - жарнама өнімдері 
рекламный - жарнамалық
рекламный бюджет - жарнамалық бюджет 
рекламный девиз - жарнамалық девиз, жарнамалық 
ұран 

рекламный проспект - жарнамалық құлақтандырма, 
жарнамалық аңдатпа

рекламный ролик - жарнамалық аунақша
рекламный фильм - жарнамалық фильм 
рекламодатель - жарнама беруші
рекламоноситель, рекламополучатель - жарнамалық, 
жарнама таратушы, жарнама жеткізуші 

рекламопроизводитель - жарнама шығарушы
рекламораспространитель - жарнама таратушы
реклассификация акций - акцияларды қайта сыныптау
рекомендательное письмо - кепілдеме хат, ұсыным хат
рекомендательный - ұсынбалы
рекомендательный показатель - ұсынбалы көрсеткіш
рекомендации методические - əдістемелік ұсынымдар 
рекомендация - кепілдеме; ұсыныс
рекомендация банковская - банктің кепілдемесі
рекомендация личная - жеке бастың кепілдемесі
рекомендация о кредитовании - несиелендіру туралы 
кепілдеме

рекомендация о предоставлении займа - қарыз беру 
туралы кепілдеме

рекомендация письменная - жазбаша кепілдеме
рекомендация согласованная - келісілген кепілдеме

рекомендованная цена - кепілдеме берілген баға
рекомендованные капиталовложения - кепілдеме 
берілген күрделі жұмсалым

рекомендованный - ұсынылған, ұсыным берілген
реконверсия - реконверсиялау 
реконструировать долг - борыштық қайта құрылымдау 
реконструкция - қайта құру, жаңғырту 
реконструкция банка - банкіні қайта құру 
реконструкция банковской системы - банк жүйесін 
қайта құрылымдау

реконструкция структурная - құрылымдық қайта құру
рекредитив - рекредитив 
рекредитование - қайта несиелендіру
рекрутер - рекрутер 
ректа-вексель - ректа-вексель, атаулы вексель 
ректа-чек - ректа-чек, атаулы чек 
ректификат - ректификат
ректо - ректо
ректор - ректор
ректорат - ректорат
ректорство - ректорлық
рекуперация - рекуперация 
рекурс - рекурс 
рекурсивная ссуда - рекурсивті несие
реликвия документальная - қастерлі құжат
реликт - реликт, жұрнақ, қалдық
рельефный оттиск штемпеля - мөрқалыптың бұдырлы 
бедері

релятивная процентная ставка - релятивтік пайыздық 
мөлшерлеме

ремарка - ескертпе белгі
ремаркетинг - ремаркетинг 
рембурсирование - рембурстау
ременный транспортер - белбеулі транспортер
ремиза / ремиз - ремиза / ремиз / делдалақы 
ремисса - ремисса, ақша аудару; дөңгелектеп шегеру 
ремитент - ремитент 
ремитер - ремитер, вексель беруші
ремитирование - ремиттеу 
ремонетизация - ремонетизация, қайта мəнеттендіру 
ремонт оборудования - жабдықты жөндеу
ремонтный фонд - жөндеу қоры
реновация - жаңартпа, жаңғыртпа, қайта жаңарту 
реновация основных фондов - негізгі қорларды қайта 
жаңарту

рента - рента, тұрақты табыс 
рента государственная - мемлекеттік рента
рента денежная - ақшалай рента
рента дифференциальная - сараланбалы рента
рента земельная - жер рентасы
рента инфрамаржинальная - инфрамаржиналдық рента
рента капитализированная - капиталдандырылған 
рента

рента консолидированная - шоғырландырылған рента
рента “мертвая” - “өлі” рента, “жансыз” рента
рента монопольная - монополиялық рента
рента отсроченная - мерзімі ұзартылған рента
рента “перпетуа” - “перпетуа” рентасы, мəңгілік рента 
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рента пожизненная - өмірлік рента
рента финансовая - қаржы рентасы
рента экономическая - экономикалық рента
рента, не облагаемая налогом - салық салынбайтын 
рента

рентабельность - табыстылық, пайдалылық, тиімділік 
рентабельность активов - активтердің пайдалылығы 
рентабельность акции - акцияның пайдалылығы 
рентабельность акционерного капитала - акционерлік 
капиталдың пайдалылығы

рентабельность бухгалтерская - бухгалтерлік 
пайдалылық

рентабельность вложений - қаржы салымының 
пайдалылығы

рентабельность дивидендов - дивидендтердің 
пайдалылығы

рентабельность долгосрочная - ұзақ мерзімді тиімділік
рентабельность затрат - жұмсалған шығынның 
тиімділігі

рентабельность инвестированного капитала - 
инвестицияланған капиталдың пайдалылығы

рентабельность инвестиций - инвестициялардың 
пайдалылығы

рентабельность капитала - капиталдың пайдалылығы
рентабельность капиталовложений - күрделі қаржы 
жұмсалымының пайдалылығы

рентабельность реинвестирования - қайта 
инвестициялаудың пайдалылығы

рентабельность сделки - мəміленің пайдалылығы
рентабельность финансирования - қаржыландырудың 
пайдалылығы

рентабельность экономическая - экономикалық 
тиімділік

рентабельный - пайдалы 
рентная облигация - ренталық облигация
рентные бумаги - ренталық қағаздар
рентные займы - ренталық қарыздар
рентные платежи - ренталық төлемдер
рентный доход - ренталық табыс 
рентный залог - ренталық кепілзат
рентный сертификат - ренталық сертификат
реорганизация - қайта ұйымдастыру 
реорганизация банка - банкті қайта ұйымдастыру
реорганизация внешнего долга - сыртқы қарызды 
қайта ұйымдастыру

реорганизация внешней задолженности - сыртқы 
берешекті қайта ұйымдастыру 

реорганизация капитала - капиталды қайта 
ұйымдастыру

реорганизация кредитной организации - несие 
ұйымын қайта құру

реорганизация структуры - құрылымды қайта 
ұйымдастыру

реорганизация управления - басқарманы қайта құру
реорганизация управленческого аппарата - басқару 
аппаратын қайта ұйымдастыру

реорганизация финансового института - қаржы 
институтын қайта ұйымдастыру

реорганизация юридического лица - заңды тұлғаны 
қайта ұйымдастыру

реорганизовать - қайта ұйымдастыру
репарация - репарация, төлем
репарация капитала - капиталды қайтару 
репатриант - оралман
репатриация - репатриация, отанына қайта оралу 
репатриация валютной прибыли - валюталық 
пайданың қайта оралуы

репатриация дивидендов - дивидендтің қайта оралуы
репатриация займов - қарызхаттарды қайтару 
репатриация иностранных капиталовложений - 
шетелдік күрделі жұмсалымның қайта оралуы

репатриация капитала - капиталдың елге оралуы
репатриация прибыли - пайданың қайта оралуы
репатриация процентов - пайыздың қайта оралуы
репатриация средств - қаражаттың қайта оралуы
репатриировать - елге қайтару
репатриировать денежные средства - ақшалай 
қаражатты елге қайтару

репатриировать капитал - капиталды елге қайтару
репертуар - репертуар
репетиция - репетиция, дайындық
реплика - реплика, қағытпа 
репо - репо 
репорт - репорт 
репортаж - репортаж
репортер - репортер (жергілікті оқиғалардан хабар 
жазып тұратын газет қызметкері, журналист)

репортер операционного зала - операциялық залдың 
репортері 

репортная сделка - репорттық мəміле
репрезентант - репрезентант, өкіл 
репрезентативность - репрезентаттық 
репрезентация - өкілдік, қайта таныстыру 
репрезентация в страховании - сақтандырудағы қайта 
таныстыру

репрезентация руководства - басшылықты қайта 
таныстыру

репрезентор - репрезентор 
репрессалия - репрессалия 
репрессалия отрицательная - теріс репрессалия
репрессалия положительная - оң репрессалия
репрессалия экономическая - экономикалық 
репрессалия

репрессия - қуғын-сүргін, жазалау (жазалау шарасы, 
жаза)

реприватизация - қайта жекешелендіру 
репрография - репрография 
репрография документов - құжаттарды көшірмелеу
репродукция - репродукция
репродуцирование документа - құжатты 
репродукциялау

репутация - репутация, бедел, атақ; танымалдық, 
танымдылық 

репутация агента - агенттің беделі
репутация банка - банктің беделі
репутация безупречная - мінсіз бедел



949 РЕСУРСЫ

репутация бизнесмена - бизнесменнің беделі
репутация в деловом мире - іскерлік əлеміндегі бедел
репутация высокая - жоғары атақ
репутация деловая - іскерлік бедел
репутация заемщика - қарызгердің беделі
репутация плохая - жаман атақ
репутация финансового института - қаржы 
институтының беделі

репутация хорошая - жақсы атақ
ресиндикация - қайта синдикаттау
ресипросити - ресипросити, өзаралық 
ресконтро - ресконтро 
рескрипции - рескрипциялар 
респектабельный - байыпты, салиқалы
респиратор - респиратор
респондент - респондент (сауалнамаға жауап беруші)
республика - республика 
республика автономная - автономиялық республика 
республика независимая - тəуелсіз республика
республика суверенная - егеменді республика
республиканская комиссия - республикалық комиссия
Республиканская комиссия по бронированию 
рабочей силы Республики Казахстан - Қазақстан 
Республикасының Жұмыс күшіне орын сақтау 
жөніндегі республикалық комиссиясы

республиканская комиссия по правам человека - адам 
құқықтары жөніндегі республикалық комиссия

Республиканская палата оценщиков - Республикалық 
бағалаушылар палатасы

республиканские налоги - республикалық салықтар 
республиканский бюджет - республикалық бюджет 
рест - рест, қалдық
реставратор - қалпына келтіруші, жаңғыртушы
реставрация - қалпына келтіру, жөндеу; жаңғырту, 
жаңалау 

реставрация валюты - валютаны жаңғырту 
рестант - рестант, қалдық борыш
реституция - реституция 
реституция документов - құжаттарды қайтару
рестриктивные условия - шектеушілік шарттар
рестрикционная фискальная политика - қазыналық 
шектеу саясаты

рестрикция - рестрикция, шектеу 
рестрикция денежная - ақшаны шектеу
рестрикция кредитная - несиені шектеу
рестрикция кредитно-финансовая - несие-қаржыны 
шектеу, несиелік-қаржылық шектеу

рестрикция торговли - сауданы шектеу
реструктуризация - қайта құрылымдау, құрылымды 
өзгерту, құрылымды қайта қарау 

реструктуризация - қайта құрылымдау
реструктуризация аграрных долгов - аграрлық 
борыштарды қайта құрылымдау

реструктуризация активов компании - компания 
активтерін қайта құрылымдау

реструктуризация акционерного общества - 
акционерлік қоғамды қайта құрылымдау

реструктуризация банка - банкті қайта құрылымдау

реструктуризация внешнего долга - сыртқы борышты 
қайта құрылымдау

реструктуризация долга - борышты қайта құрылымдау 
(борыш талаптарын өзгерту)

реструктуризация задолженности - берешекті қайта 
құрылымдау, берешек құрылымын қайта қарау

реструктуризация займа - қарызды қайта құрылымдау
реструктуризация концерна - концернді қайта 
құрылымдау

реструктуризация корпорации - корпорацияны қайта 
құрылымдау

реструктуризация муниципальной задолженности - 
муниципалдық берешекті қайта құрылымдау

реструктуризация налоговой задолженности - 
салықтық берешекті қайта құрылымдау

реструктуризация основного долга - негізгі борышты 
қайта құрылымдау 

реструктуризация портфеля - қоржынды қайта 
құрылымдау 

реструктуризация ссудной задолженности - несие 
берешегін қайта құрылымдау

реструктуризация текущих платежей - ағымдағы 
төлемдерді қайта құрылымдау

реструктуризация экономики - экономиканы қайта 
құрылымдау

реструктурирование - қайта құрылымдау
реструктурирование внешнего долга - сыртқы 
борышты қайта құрылымдау, сыртқы борыштың 
құрылымын өзгерту 

реструктурирование долга - борышты қайта 
құрылымдау, борыштың құрылымын өзгерту 

реструктурирование задолженности - берешекті қайта 
құрылымдау

реструктурирование кредита - кредитті қайта 
құрылымдау

реструктурирование неисправных долгов - 
түзелмейтін борыштардың құрылымын өзгерту

реструктурируемые банки - құрылымы өзгертілетін 
банктер 

реструктурируемые заемщики - құрылымы 
өзгертілетін қарызгерлер

реструктурируемые финансовые посредники - 
құрылымы өзгертілетін қаржы делдалдары

ресурс(ы) - ресурс(тар), қор 
ресурсосбережение - ресурсты үнемдеу
ресурсы банка (банковские) - банк ресурстары 
ресурсы бюджетные - бюджеттік ресурстар
ресурсы валютные - валюта ресурстары
ресурсы возобновляемые - жаңаланатын ресурстар
ресурсы восполнимые - толығатын ресурстар
ресурсы воспроизводимые - ұдайы қалпына 
келтірілетін ресурстар

ресурсы вторичные - қайталама ресурстар
ресурсы государственного сектора - мемлекеттік 
сектор ресурстары

ресурсы денежные - ақша ресурстары
ресурсы депозитные - депозиттік ресурстар
ресурсы дефицитные - тапшы ресурстар



950РЕСУРСЫ

ресурсы для потребления - тұтынуға арналған 
ресурстар

ресурсы долгосрочного кредитования - ұзақ мерзімді 
несиелендіру ресурстары

ресурсы достаточные - жеткілікті ресурстар
ресурсы доступные - қолжетімді ресурстар
ресурсы земельные - жер ресурстары
ресурсы инвестиционные - инвестициялық ресурстар
ресурсы информационные - ақпараттық ресурстар
ресурсы кредитные - несие ресурстары
ресурсы кредитования - несиелендіру ресурстары
ресурсы людские - адами ресурстар
ресурсы материально-технические - материалдық-
техникалық ресурстар

ресурсы материальные - материалдық ресурстар
ресурсы местные - жергілікті ресурстар
ресурсы налоговые - салықтық ресурстар
ресурсы невозобновляемые - жаңаланбайтын ресурстар
ресурсы невосполнимые - толықпайтын ресурстар
ресурсы невоспроизводимые - ұдайы қалпына 
келтірілмейтін ресурстар

ресурсы общего пользования - жалпы жұрт 
пайдаланатын ресурстар

ресурсы основные - негізгі ресурстар
ресурсы природные - табиғи ресурстар
ресурсы сырьевые - шикізат ресурстары
ресурсы технологические - технологиялық ресурстар
ресурсы трудовые - еңбек ресурстары
ресурсы финансовые - қаржы ресурстары
ресурсы экономические - экономикалық ресурстар
ре-такафул - ре-такафул / қайта сақтандыру 
реторсия - реторсия, шектеу, кемсіту
ретрагент - ретрагент 
ретракция - ретракция 
ретратта - ретратта 
ретрективность - ретрективтілік 
ретрективные привилегированные акции - 
ретрективті артықшылықты акциялар

ретрективные ценные бумаги - ретрективті бағалы 
қағаздар

ретроактивность - ретроактивтілік, ретробелсенділік 
ретроспектива - өткенді шолу
ретроспективные наблюдения - ретроспективті 
қадағалау

ретроспективный - ретроспективті 
ретроцессионарий - ретроцессионарий 
ретроцессионер - ретроцессионер, қайта 
сақтандырылушы

ретроцессионный договор - ретроцессиялық шарт 
ретроцессия - ретроцессия
ретушь - ретушь, өңдеу
рефакция - рефакция, шегерім 
реферат - реферат, мазмұндама 
референдум - референдум (жалпы халықтық дауыс беру)
референт - референт, жəрдемші 
референционный день - референциялық күн 
референция - референция 
рефери - рефери, ара төреші

рефинансирование - қайта қаржыландыру 
рефинансирование банков - банктерді қайта 
қаржыландыру

рефинансирование взысканных процентов - өндіріп 
алынған пайызды қайта қаржыландыру

рефинансирование внешнего долга - сыртқы борышты 
қайта қаржыландыру

рефинансирование внутреннего долга - ішкі борышты 
қайта қаржыландыру

рефинансирование государственного долга - 
мемлекеттік борышты қайта қаржыландыру

рефинансирование долга - борышты қайта 
қаржыландыру

рефинансирование задолженности - берешекті қайта 
қаржыландыру

рефинансирование из высвобожденныз средств - 
босатылған қаражаттан қайта қаржыландыру

рефинансирование ипотечного займа - ипотекалық 
қарызды қайта қаржыландыру

рефинансирование ипотечного кредита - ипотекалық 
кредитті қайта қаржыландыру

рефинансирование кредита - несиені қайта 
қаржыландыру

рефинансирование облигационное - облигациялық 
қайта қаржыландыру

рефинансирование обязательств стран-должников 
- борышкер елдердің міндеттемелерін қайта 
қаржыландыру

рефинансирование погашаемых выпусков - өтелетін 
шығарылымдарды қайта қаржыландыру 

рефинансирование предварительное - алдын ала қайта 
қаржыландыру

рефинансирование ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
қайта қаржыландыру

рефинансированная ссуда - қайта қаржыландырылған 
несие

рефинансированный - қайта қаржыландырылған
рефинансированный заем - қайта қаржыландырылған 
қарыз

рефинансированный кредит - қайта 
қаржыландырылған кредит

рефинансировать - қайта қаржыландыру 
рефинансируемый - қайта қаржыландырылатын
рефинансируемый кредит - қайта қаржыландырылатын 
кредит

рефляционная политика - рефляциялық саясат 
рефляция - рефляция 
рефондирование - қайта қорландыру 
реформа - реформа, низам 
реформа банковская - банк реформасы
реформа валютная - валюталық реформа
реформа денежная - ақша реформасы 
реформа земельная - жер реформасы
реформа международной валютной системы - 
халықаралық валюта жүйесін реформалау

реформа налоговая - салық реформасы
реформа налоговой системы - салық жүйесінің 
реформасы
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реформа социальная - əлеуметтік реформа
реформа социально-экономическая - əлеуметтік-
экономикалық реформа

реформа структурная - құрылымдық реформа
реформа таможенной политики - кедендік саясат 
реформасы

реформа финансовая - қаржы реформасы
реформа финансово-платежной системы - қаржы-
төлем жүйесінің реформасы

реформа фондовых бирж - қор биржаларын реформалау
реформа цен - баға реформасы
реформа цен и тарифов - баға мен тарифтер  
реформасы

реформа ценообразования - баға белгілеу реформасы
реформа экономическая - экономикалық реформа
реформация - реформация
реформация баланса - теңгерімді ішінара өзгерту 
реформация бухгалтерского баланса - бухгалтерлік 
теңгерімді ішінара өзгерту 

реформирование - реформалау
реформирование системы пенсионного обеспечения - 
зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін реформалау

реформирование системы социальной защиты - 
əлеуметтік қорғау жүйесін реформалау

реформирование социальной сферы - əлеуметтік 
саланы реформалау

реформирование экономики - экономиканы 
реформалау

реформировать - реформалау
реформы рыночные - нарықтық реформалар
реформы социальные - əлеуметтік реформалар
рефундирование - рефундирлеу 
рецензент - рецензент (сын-пікір жазған адам)
рецензия - рецензия, сын-пікір, пікір-сарап
рецентрализация - қайта орталықтандыру
рецепт - рецепт
рецепция - рецепция, өзара қарыз
рецессия - рецессия, құлдырау 
рецессия бизнеса - бизнес рецессиясы, бизнестің 
құлдырауы

рецессия инфляционная - инфляциялық рецессия
рециклирование - рециклдеу, қаражатты қайта бөлу
рециклирование нефтяных денег - мұнай ақшасын 
қайта бөлу 

реципиент - реципиент 
речевая информация - ауызша ақпарат
речной порт - өзен порты
речные перевозки - өзен тасымалы
речь - сөз, сөйлеу
речь заключительная - қорытынды сөз
речь защитника - қорғаушының сөзі
речь поздравительная - құттықтау сөз
решающая роль - шешуші рөл
решающий голос - шешуші дауыс
решение - шешім 
решение административное (администрации) - 
əкімшілік шешімі

решение альтернативное - баламалы шешім

решение апелляционного суда - аппеляциялық соттың 
шешімі

решение арбитража (арбитражное) - төрелік соттың 
шешімі

решение арбитражной комиссии - төрелік сот 
комиссиясының шешімі

решение в пользу - пайдасына шешу
решение в пользу истца - талапкердің пайдасына 
шығарылған шешім

решение в пользу ответчика - жауапкердің пайдасына 
шығарылған шешім

решение взаимоприемлемое - өзара қолайлы шешім
решение единодушное - бірауыздан келісілген шешім
решение единоличное - жеке-дара шешім
решение исполнительной власти - атқарушы биліктің 
шешімі

решение коллегиальное - алқалық шешім
решение коллегии - алқа шешімі
решение комплексное - кешенді шешім
решение компромиссное - ымыралы шешім
решение корректное - дұрыс шешім
решение кредиторов - несиегерлердің шешімі
решение маркетинговое - маркетингілік шешім
решение о выпуске ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығару туралы шешім

решение о расходах - шығыс туралы шешім
решение о рынках сбыта - өткізім нарықтары туралы 
шешім

решение о финансировании - қайта қаржыландыру 
туралы шешім

решение об объявлении должника банкротом - 
борышкерді банкрот деп жариялау туралы шешім

решение об уплате расходов - шығысты төлеу туралы 
шешім

решение об участии в тендере - тендерге қатысу туралы 
шешім

решение общего собрания акционерного общества 
- акционерлік қоғамның жалпы жиналысының      
шешімі

решение обязательное - міндетті шешім
решение одностороннее - бір жақты шешім
решение окончательное - ақырғы шешім
решение оперативное - жедел шешім
решение оптимальное - оңтайлы шешім
решение организационное - ұйымдық шешім, 
ұйымдастырушылық шешім

решение официальное - ресми шешім
решение по результатам налоговой проверки - 
салықтық тексеру нəтижелері бойынша шығарылған 
шешім

решение половинчатое - шалағай шешім
решение правительства - үкімет шешімі
решение протокольное - хаттамалық шешім
решение путем переговоров - келіссөз арқылы шешу
решение равновесное - сарабдал шешім
решение разумное - орынды шешім
решение рациональное - ұтымды шешім
решение руководства - басшылықтың шешімі
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решение руководящих органов банка - банктің 
басшылық органының шешімі

решение суда - соттың шешімі
решение суда о взыскании остатка долга - борыштың 
қалдығын өндіріп алу туралы шот шешімі

решение суда о возмещении убытков - соттың 
шығынның орнын толтыру туралы шешімі

решение судебное - сот шешімі
решение суперарбитра - суперарбитрдің шешімі
решение третейского суда - аралық соттың шешімі
решение уполномоченного государственного органа - 
уəкілетті мемлекеттік органның шешімі

решение управленческое - басқарушылық шешім
решение экономически выгодное - экономикалық 
тиімді шешім

решение экспертизы - сараптама шешімі
решение эффективное - тиімді шешім
решением суда - шоттың шешімімен
решка - шік (тиынның сыртқы беті)
рещающий голос - шешуші дауыс
реэкспорт - кері экспорт
реэкспорт товаров - тауарлардың кері экспорты
реэкспортирование - кері экспорттау
рикриция - рикриция 
римесса - римесса
римесса комиссионная - комиссиялық римесса
риметирование - римессалау 
ринг - ринг 
ринг биржевой - биржа рингі
ринг ценовой - баға рингі 
ринговый биржевой комитет - рингілік биржалық 
комитет

риск - тəуекел, тəуекелдік, қауіп, қатер
риск актуарный - актуарийлік тəуекел 
риск андеррайтеров - андеррайтерлердің тəуекелі
риск аудиторский - аудиторлық тəуекел
риск базисный - базистік тəуекел
риск балансовый - теңгерімдік тəуекелдік
риск банковский - банк тəуекелі 
риск банкротства партнера - серіктестің банкротқа 
ұшырау қатері

риск в межбанковских корреспондентских 
отношениях - банк аралық корреспонденттік 
қатынастардағы тəуекел

риск в течение дня - бір күн ішіндегі қатер
риск в управлении - басқарудағы тəуекел 
риск валютный - валюта тəуекелі, валюталық қатер, 
валютаға төнген қатер 

риск владельца собственности - меншік иесінің 
тəуекелдігі

риск, возникающий из-за различных юрисдикции - 
түрлі заңи хұкім салдарынан туындайтын қатер 

риск гарантийный - кепілдікті тəуекелдік
риск двусторонний - екі жақты тəуекелдік
риск деловой - іскерлік тəуекел
риск диверсифицируемый - əртараптандырылатын 
тəуекелдік

риск допустимый - рауалы тəуекелдік

риск застрахованный - сақтандырылған тəуекелдік
риск изменения процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлемелердің өзгеруі қатері

риск имущественный - мүліктік тəуекел
риск инвестиционный - инвестициялық тəуекел
риск инфляции - инфляция қатері
риск конверсии - айырбастау қатері (тəуекелі)
риск кредитный - кредит тəуекелі
риск курсовой - бағам тəуекелі 
риск ликвидности - өтімділік қатері (тəуекелі)
риск ликвидности банка - банктің өтімпаздық тəуекелі
риск ликвидный - өтімділік тəуекелі
риск на внутреннем рынке - ішкі нарықтағы қатер
риск на собственной ответственности - өзінің 
жауапкершілігіне алған тəуекел

риск невозвращения ссуды - несиенің қайтарылмау 
қатері

риск невыполнения обязательств - міндеттемелердің 
орындалмау қатері

риск невыполнения плательщиком или заемщиком 
своих обязательств - төлемшінің немесе қарызгердің 
өз міндеттемелерін орындамауы қатері

риск незастрахованный - сақтандырылмаған тəуекелдік
риск необнаружения ошибки аудиторами - 
аудиторлардың қатені таппау қатері

риск неплатежа - төлем төлемеу қатері 
риск неплатежа по ссуде - несие бойынша төлем 
төлемеу қатері 

риск неплатежеспособности - төлем төлеуге 
қабілетсіздік қатері

риск непогашения долга - борыштың өтелмеу қатері
риск несбалансированной ликвидности - 
теңдестірілмеген өтімділік тəуекелі

риск обесценения запасов - қорлардың құнсыздану 
қатері

риск ограничения перевода средств - қаражатты 
аударуды шектеу қатері

риск ограниченный - шектелген тəуекел, шектеулі 
қатер 

риск односторонний - бір жақты тəуекелдік
риск операционный - операциялық тəуекел, 
операциялық қатер 

риск ответственности по обязательствам - 
міндеттемелер бойынша жауапкершілік тəуекелі

риск отказа от акцептования - акцептеуден (ризалық 
беруден) бас тарту қатері

риск перевода - аударылым тəуекелі
риск перестраховочный - қайта сақтандыру тəуекелдігі
риск платежный - төлем тəуекелдігі
риск покрываемый - өтелетін қатер, өтелетін тəуекел
риск покрытый - өтелген тəуекел
риск потенциальных убытков - ықтимал залал қатері
риск потери - шығасы тəуекелдігі
риск потери сбережений - жинақ ақшаның шығасыға 
ұшырау қатері

риск потерь в связи с мошенничеством или 
халатностью - айлакерлікке немесе салдыр-
салақтыққа байланысты ысырап болу қатері
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риск потерь от мошенничества - алаяқтықтан 
шығасыға ұшырау қатері

риск потребительский - тұтынушылық тəуекел 
риск потребителя - тұтынушы тəуекелі 
риск при инкассировании - инкассолау кезіндегі қатер
риск при консолидировании долга - борышты 
шоғырландыру кезіндегі қатер

риск процентный - пайыздық тəуекелдік
риск распределенный - бөлісілген тəуекел
риск расчетов (расчетный) - есеп айырысу тəуекелі 
риск рыночной ликвидности - нарықтық өтімділік 
тəуекелі

риск рыночный - нарық тəуекелі, нарықтық тəуекел
риск самостоятельных тестов в аудите - аудиттегі 
дербес сынақтамалар тəуекелі

риск своевременности платежей - төлемнің уақтылы 
төленбеуі қатері 

риск, связанный с нарушением закона - заңның 
бұзылуымен байланысты тəуекелдік

риск случайной гибели имущества - мүліктің 
кездейсоқ опат болу қатері 

риск снижения стоимости вложенного капитала - 
салынған капитал құнының төмендеуі қатері

риск снижения стоимости ценной бумаги - бағалы 
қағаз құнының төмендеуі қатері

риск совокупный - жиынтық тəуекел
риск социально-страховой - əлеуметтік сақтандыру 
тəуекелі

риск спекулятивный - алып-сатарлық тəуекелі
риск спекулятивных операций - алып-сатарлық 
операциялар қатері

риск стихийного бедствия - дүлей апат қатері, зілзала 
қатері

риск страхуемый - сақтандырылатын тəуекел
риск убытка по займам - қарыздар бойынша залал шегу 
қатері

риск уменьшения спроса - сұраныстың азаюы қатері
риск финансовый - қаржылық тəуекелдік
риск ценовой - баға тəуекелі
риск экономический - экономикалық тəуекел
риск-менеджмент - тəуекел-менеджмент
рискование - тəуекел ету, тəуекелге бел байлау
рискование деньгами - ақшамен тəуекел ету
рискованная акция - тəуекел етілген акция
рискованная спекуляция - қатерлі (тəуекелді) алып-
сатарлық

рискованное кредитование - тəуекелмен несиелендіру, 
қатерлі несиелендіру 

рискованное предприятие - тəуекелді кəсіпорын
рискованность - тəуекелділік 
рискованность вложений - қаржы салымдарының 
тəуекелділігі 

рискованность ценных бумаг - бағалы қағаздар 
тəуекелділігі

рискованные активы - қатерлі активтер 
рискованные проекты - тəуекелді жобалар
рискованные ценные бумаги - тəуекелді бағалы 
қағаздар

рискованный - тəуекелді (қатерлі)
рисковать - тəуекел ету
рисковая надбавка - тəуекелді үстеме
рисковая фирма - тəуекелшіл фирма
рисковое предпринимательство - тəуекелді кəсіпкерлік
рисковое страхование жизни - өмірді қатерден 
сақтандыру

рисковые активы - қатерлі активтер
рисковый вид страхования - сақтандырудың тəуекелді 
түрі

рисковый капитал - қатерлі капитал
рисконтро - рисконтро 
ристорно - ристорно 
рисунок на банкноте - банкноттағы сурет
ритмичность - ырғақтылық, қалыптылық
ритмичность производства - өндірістің ырғақтылығы
риторический - риторикалық, шешендік
риторно - риторно 
ритуал - жора, жол-жора
риэлтор - риэлтор 
род - тек 
род дел - істер тегі
рождение - туу (туған жылы)
розница - бөлшек сауда, жекелеп, даналап 
розничная продажа - бөлшек саудада сату
розничная торговая сеть - бөлшек сауда торабы
розничная торговля - бөлшек сауда 
розничная цена - бөлшек сауда бағасы 
розничное репо - бөлшек сауда репосы 
“розничные” деньги - “бөлшек сауда” ақшасы
розничный брокер - бөлшек сауда делдалы 
розничный депозит - бөлшек сауда депозиті
розничный инвестор - бөлшек сауда инвесторы
розничный индекс цен - бағаның бөлшек сауда индексі
розничный товарооборот - бөлшек сауда тауар 
айналымы 

розничный торговец - бөлшек сауда саудагері
рознь - алауыздық
розовые листки - қызғылт парақтар 
розыгрыш - ұтысқа салу, ұтыс ойыны 
розыгрыш облигаций займа - қарыз облигацияларының 
ойыны

розыск - іздеу салу, іздестіру, сұрастыру (қылмыстық)
розыск адресата - адресатты іздестіру
розыск исчезнувших должников - ғайып болған 
борышқорларды іздестіру

розыск уголовный - қылмыстық іздестіру
розыск физических и юридических лиц, 
уклонившихся от уплаты налога - салық төлеуден 
жалтарған жеке жəне заңды тұлғаларды іздестіру

ройялити - ройялити 
ролевантность - ролеванттық
роликовый конвейер - роликті конвейер
ролловер / ролл-овер - ролловер / ролл-овер 
ролл-овер кредит - ролл-овер несие, жаңартылмалы 
несие

ролловерная ипотека / ролловерная ипотека - 
ролловерлік ипотека / ролл-оверлік ипотека 
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ролловерный - ролловерлік
ролловерный депозитный сертификат - ролловерлік 
депозиттік сертификат

роль - рөл
роль личности - жеке адамның рөлі (орны)
рольганг - рольганг
рондо - рондо
роскошь - сəн-салтанат
роспись - тізімдеме; қойылған қол; тарату, орналастыру
роспись бюджетная - бюджет тізімдемесі
роспись государственных доходов и расходов - 
мемлекеттік кіріс пен шығыс тізімдемесі

роспись на обороте документа - құжаттың сыртына қол 
қою

роспуск - тарату, таратып жіберу
роспуск корпорации - корпорацияны тарату
россыпь дел - істің шашырандылығы
россыпью - түйірлі, сусымалы
рост - өсу, өсім, арту 
рост внутренних затрат - ішкі шығынның өсуі
рост денежной массы - ақша жиынының өсуі
рост дефицита - тапшылықтың өсуі
рост диверсификационный - əртараптандырудың өсуі
рост доверия - сенімнің артуы
рост дохода - табыстың өсуі 
рост дохода на душу населения - жан басына шаққанда 
табыстың өсуі

рост доходности - кірістіліктің өсуі, табыстылықтың 
өсуі

рост доходов - табыстың өсуі, кірістің өсуі 
рост задолженности - берешектің өсуі
рост закупок - көтере сатып алудың өсуі
рост занятости - жұмыспен қамтылудың өсуі
рост заработной платы - жалақының өсуі
рост издержек - шығынның өсуі
рост инвестиций - инвестициялардың өсуі
рост инфляции - инфляцияның өсуі
рост курса - бағамның өсуі 
рост налогов - салықтардың өсуі
рост нулевой - нөлдік өсім
рост объема капиталовложений - капитал жұмсалымы 
көлемінің өсуі

рост объемов торговли - сауда көлемінің өсуі
рост предложения - ұсыныстың өсуі
рост прибыли - пайданың өсуі
рост процентных ставок - пайыздық мөлшерлеменің 
өсуі

рост расходов - шығыстың өсуі
рост реальных доходов - нақты табыстың өсуі
рост рыночных котировок - нарықтық баға 
белгіленімінің ұлғаюы

рост сбалансированный - теңдестірілген өсу
рост сбыта - өткізімнің ұлғаюы
рост спроса - сұраныстың өсуі
рост стоимости - құнның өсуі
рост стоимости жизни - тұрмыс құнының өсуі
рост тарифа - тарифтің өсуі
рост торговли - сауданың өсуі

рост уровня жизни - тұрмыс деңгейінің өсуі
рост уровня заработной платы - жалақы деңгейінің 
өсуі

рост цен (ценовой) - бағаның өсуі
рост экономики - экономиканың өсуі
рост эмиссии - эмиссияның өсуі
рост эффективный - тиімді өсу
ростовщик - өсімқор 
ростовщик, выдающий кредит под залог вещей - зат 
кепілімен кредит беруші өсімқор

ростовщик, ссужающий деньги под заклад - кепілзат 
кепілімен несиеге ақша беруші өсімқор

ростовщическая процентная ставка - өсімқорлық 
пайыздық мөлшерлеме

ростовщическая ставка - өсімқорлық мөлшерлеме
ростовщическая цена - өсімқорлық баға
ростовщические операции - өсімқорлық операциялар
ростовщические проценты - өсімқорлық пайыз
ростовщический - өсімқорлық
ростовщический капитал - өсімқорлық капитал
ростовщический кредит - өсімқорлық несие 
ростовщический процент - өсімқорлық пайыз
ростовщичество - өсімқорлық 
рост-падение - өсу-құлдырау
росчерк - əшекейлеп қойған қол
ротапринт - ротапринт
ротатор - ротатор (мəтіндік материалдың тəсімдік, т. 
б. көшірмесін алуға (түсіруге) арналған аппарат)

ротация - алмастыру 
ротация кадров - кадрларды ауыстыру
ротация членов - мүшелерді ауыстыру
ротогравировка - ротогравирлеу
ротография - ротография
роялти / ройялти - роялти / ройялти 
рубеж - шеп, меже
рубль - рубль 
рубль валютный - валюталық рубль
рубрика - айдар
рубрикатор - айдарлар тізімі
рука руку моет - “жең ұшынан жалғасу, “ауыз жаласу” 
руководитель - басшы, жетекші 
руководитель валютных операций - валюталық 
операциялардың басшысы

руководитель высокого ранга - жоғары дəрежелі 
басшы

руководитель высшего звена - жоғары буындағы 
басшы

руководитель государства - мемлекет басшысы
руководитель доверительного фонда - сенімгерлік 
қорының басшысы

руководитель инвестиционного проекта - 
инвестициялық жобаның жетекшісі

руководитель научный - ғылыми жетекші
руководитель низового звена - төменгі буындағы 
басшы

руководитель отдела - бөлімнің басшысы
руководитель отделения - бөлімше басшысы
руководитель программы - бағдарлама жетекшісі
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руководитель проекта - жоба жетекшісі
руководитель сбыта - өткізім басшысы
руководитель синдиката - синдикат басшысы
руководитель службы маркетинга - маркетинг 
қызметінің басшысы

руководитель траста - сенім қорының басшысы
руководитель учреждения - мекеменің басшысы
руководитель филиала - филиалдың басшысы
руководитель финансовой службы - қаржы қызметінің 
басшысы

руководитель фонда - қор басшысы
руководитель функциональный - атқарымдық басшы
руководитель-страна - жетекші-ел
руководить - басқару
руководство - басшылық, жетекшілік, басқарушы 
адамдар

руководство административное - əкімшілік басшылық
руководство акционерного общества - акционерлік 
қоғам басшылығы

руководство банка - банк басшылығы
руководство ВПС - ДПО басшылығы
руководство высшее - жоғары басшылық
руководство Казпочты - Қазпошта басшылығы
руководство методологическое - əдіснамалық 
басшылық

руководство низшее - төменгі басшылық
руководство по ведению счетоводства - есепшілікті 
жүргізу жөніндегі басшылық 

руководство по кредитной политике - несие саясаты 
жөніндегі басшылық 

руководство по составлению платежного баланса - 
төлем теңгерімін жасау жөніндегі басшылық 

руководство централизованное - орталықтандырылған 
басшылық

руководство экономикой - экономикаға басшылық ету
руководствоваться - басшылыққа алу, негізге алу
руководствоваться законом - заңды басшылыққа алу
руководствуясь - жүгіне отырып, басшылыққа ала 
отырып 

руководящая техническая группа - басқарушы 
техникалық топ

руководящие денежно-кредитные учреждения - 
басшы ақша-несие мекемесі

руководящий - басшы, жетекші
руководящий совет консультационного совета 
почтового изучения (КСПИ) - пошталық зерделеу 
сабағаттық кеңесінің басшылық кеңесі

рукопись - қолжазба
рукопись беловая - таза қолжазба
рукопись депонированная - аманат қолжазба
рукопись литературная - əдеби қолжазба
рулон - орам, тайлама 
рулон микрофильма - шағынфильм орамы
рулон почтовых марок - пошта маркаларының орамы
русло - арна
рутина - ескішілдік, кертартпалық
ручательство - кепілгерлік 
ручаться - кепілгер болу

ручка - қаламсап; тұтқа
ручка перьевая - қауырсын қалам
ручная кладь - қол жүгі
ручная обработка - қолдан өңдеу (мыс., чектерді)
ручной банк - қол банк
ручной залог недвижимости - жылжымайтын мүліктің 
қол кепілі

рывок цен - баға жұлқынысы, баға серпілісі 
рынок - нарық 
рынок азиавалют - азиавалюта нарығы
рынок азиатских долларов - Азия долларының нарығы
рынок активный - белсенді нарық
рынок акций - акциялар нарығы
рынок арбитражный - арбитраждық нарық
рынок банковский - банк нарығы
рынок банковских акцептов - банк акцептерінің 
нарығы

рынок без посредников - делдалдары жоқ нарық
рынок бесконкурентный - бəсекелессіз нарық
рынок биржевой - биржалық нарық
рынок в выжидательном положении - аңысын аңдау 
жағдайындағы нарық

рынок в состоянии депрессии - тоқырау жағдайындағы 
нарық

рынок валютной наличности - қолма-қол валюта 
нарығы

рынок валютнообменный - валюта айырбастау нарығы
рынок валютный - валюта нарығы
рынок валютных облигаций - валюталық облигациялар 
нарығы

рынок вексельный - вексельдік нарық
рынок вексельных акцептов - вексельдік акцептер 
нарығы

рынок внебиржевой - биржадан тыс нарық
рынок внешний - сыртқы нарық
рынок внутренний - ішкі нарық
рынок вольный - еркін нарық
рынок восстановленный - қалпына келтірілген нарық 
рынок всемирный - дүниежүзілік нарық
рынок вторичный - қайталама нарық
рынок высокорисковый - тəуекелділігі жоғары нарық
рынок государственных краткосрочных долговых 
обязательств - мемлекеттік қысқа мерзімді борыштық 
міндеттемелер нарығы

рынок государственных облигаций - мемлекеттік 
облигациялар нарығы

рынок государственных ценных бумаг - мемлекеттік 
бағалы қағаздар нарығы

рынок двусторонний - екі жақты нарық
рынок двухуровневый - қос деңгейлі нарық
рынок денег (денежный) - ақша нарығы
рынок депозитарных расписок - депозитарлық 
қолхаттар нарығы

рынок депозитных сертификатов - депозиттік 
сертификаттар нарығы

рынок деривативов - деривативтер нарығы, мерзімді 
нарық, мерзімді мəмілелер нарығы 

рынок дисконтный - диконттық нарық
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рынок долговых обязательств - борышкерлік 
міндеттемелер нарығы

рынок долгосрочного капитала - ұзақ мерзімді капитал 
нарығы

рынок долгосрочного кредита - ұзақ мерзімді кредит 
нарығы

рынок долгосрочного ссудного капитала - ұзақ 
мерзімді несие капиталы нарығы

рынок “дорогих денег” - “қымбат ақша” нарығы
рынок доступный - қолжетімді нарық
рынок доходный - кірісті нарық
рынок драгоценных металлов - асыл металдар   
нарығы 

рынок евровалют - еуровалюта нарығы
рынок евродепозитов - еуродепозит нарығы
рынок евродолларов - еуродоллар нарығы
рынок евроиен - еуроиена нарығы
рынок еврокапиталов - еурокапитал нарығы
рынок еврокредитов - еурокредит нарығы
рынок евромарок - еуромарка нарығы
рынок еврооблигаций - еурооблигациялар нарығы
рынок еврофранков - еурофранк нарығы
рынок заброшенный - сиықсыз нарық, тастанды нарық, 
қаңыраған нарық 

рынок заемных средств - қарыз қаражаты нарығы
рынок залоговых сертификатов - кепілзаттық 
сертификаттар нарығы

рынок зарубежный - шетелдік нарық
рынок застойный - тоқыраулы нарық
рынок земельный - жер нарығы
рынок землепользования - жер пайдалану нарығы
рынок золота - алтын нарығы
рынок золотовалютный - алтын-валюта нарығы
рынок инвестиционный - инвестициялық нарық
рынок иностранных валют - шетелдік валюта нарығы 
рынок информационных технологий - ақпараттық 
технологиялар нарығы

рынок ипотечный - ипотекалық нарық 
рынок исламских ценных бумаг - ислам бағалы 
қағаздары нарығы

рынок казначейских билетов - қазынашылық билеттер 
нарығы

рынок казначейских обязательств - қазынашылық 
міндеттемелер нарығы

рынок капиталов - капиталдар нарығы, күрделі қаржы 
нарығы 

рынок кастодиальный - кастодианды нарық
рынок квалифицированного труда - білікті еңбек 
нарығы

рынок квалифицированной рабочей силы - білікті 
жұмыс күші нарығы

рынок квалифицированный - біліктілікпен 
ұйымдастырылған нарық

“рынок-кладбище” - “зират-нарық” 
рынок клиентский - тапсырыскерлер нарығы
рынок колеблющийся - толқымалы нарық
рынок коммерческих бумаг - коммерциялық қағаздар 
нарығы

рынок коммерческих ценных бумаг - коммерциялық 
бағалы қағаздар нарығы

рынок конкурентный - бəсекелі нарық
рынок конкурирующих продавцов - бəсекелес 
сатушылар нарығы

рынок консалтинговый - кеңес беру нарығы
рынок консультационных услуг - кеңес беру 
қызметтерін көрсету нарығы, сабағатшылық 
қызметтерін көрсету нарығы

рынок контанговый - контангілік нарық 
рынок контракта - келісімшарт нарығы
рынок контролируемый - бақыланбалы нарық
рынок контрольный - бақылау нарығы
рынок контрольных пакетов - бақылау пакеттерінің 
нарығы

рынок корпоративных ценных бумаг - корпоративтік 
бағалы қағаздар нарығы

рынок краткосрочного капитала - қысқа мерзімді 
капитал нарығы

рынок краткосрочных долговых обязательств - қысқа 
мерзімді борыш міндеттемелерінің нарығы

рынок краткосрочных коммерческих бумаг - қысқа 
мерзімді коммерциялық қағаздар нарығы

рынок краткосрочных обязательств - қысқа мерзімді 
міндеттемелер нарығы

рынок кредита (кредитный) - кредит нарығы
рынок кредитных ресурсов - кредиттік ресурстар 
нарығы

рынок “ленивый” - “керенау” нарық, “марғау” нарық
рынок лизинговый - лизингілік нарық
рынок ликвидный - өтімді нарық, өтемпаз нарық
рынок лицензий - лицензиялар нарығы
рынок “малоактивный” - “белсенділігі пəс” нарық
рынок межбанковский - банк аралық нарық
рынок межбанковских депозитов - банк аралық 
депозиттер нарығы

рынок межбанковских операций - банк аралық 
операциялар нарығы

рынок межбанковского кредитования - банк аралық 
несиелендіру нарығы 

рынок междилерский - дилер аралық нарық
рынок международный - халықаралық нарық
рынок межфирменных кредитов - фирма аралық 
кредит нарығы

рынок мертвый” - “өлі” нарық, “жансыз” нарық 
рынок мировой - дүниежүзілік нарық
рынок монополизированный - монополияландырылған 
нарық

рынок монополистический - монополистік нарық
рынок монополистической конкуренции - 
монополистік бəсеке нарығы

рынок, на котором наблюдается тенденция к 
повышению курсов - бағамның жоғарылау үрдісі 
байқалатын нарық

рынок, на котором наблюдается тенденция к сниже-
нию курсов - бағамның төмендеу үрдісі байқалатын 
нарық
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рынок, на котором цены устанавливаются спросом 
и предложением - бағаны сұраныс пен ұсыныс 
белгілейтін нарық

рынок наличного товара - нақты (қолда бар) тауар 
нарығы

рынок наличной валюты - қолма-қол валюта нарығы
рынок наличный - қолма-қол ақша нарығы
рынок насыщен - нарық молықты
рынок насыщенный - молыққан нарық
рынок национальный - ұлттық нарық
рынок неактивный - енжар нарық
рынок недвижимости - жылжымайтын мүлік нарығы
рынок незарегистрированных акций - тіркелмеген 
акциялар нарығы

рынок незарегистрированных ценных бумаг - 
тіркелмеген бағалы қағаздар нарығы

рынок некотируемых ценных бумаг - баға 
белгіленбейтін бағалы қағаздар нарығы

рынок ненасыщенный - молықпаған нарық
рынок неорганизованный - ұйымдаспаған нарық, 
ұйымдастырылмаған нарық

рынок неофициальный - бейресми нарық
рынок “неравномерный” - “əркелкі” нарық
рынок “нерешительный” - “үргедек” нарық
рынок несовершенной конкуренции - жетілдірілмеген 
бəсеке нарығы

рынок “несовершенный” - “жетілдірілмеген” нарық
рынок новых выпусков ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың жаңа шығарылымдарының нарығы

рынок новых облигаций - жаңа облигациялар     
нарығы

рынок новых ценных бумаг - жаңа бағалы қағаздар 
нарығы

рынок новых эмиссий - жаңа эмиссиялар нарығы
рынок облигаций - облигациялар нарығы
рынок облигаций для финансирования ипотечных 
кредитов - ипотекалық кредитті қаржыландыруға 
арналған облигациялар нарығы

рынок ограниченный - шектеулі нарық
рынок однородный - бір текті нарық
рынок односторонний - бір жақты нарық
рынок олигополистический - олигополиялық нарық
рынок онкольных ссуд - онколдық несие нарығы
рынок оптовый - көтерме сауда нарығы, көтерме сауда 
базары 

рынок оптовых денежных ресурсов - көтерме сауда 
ақша ресурстарының нарығы

рынок опционный - опциондық нарық
рынок опционов - опциондар нарығы
рынок организованный - ұйымдасқан нарық, 
ұйымдастырылған нарық

рынок официальный - ресми нарық
рынок “параллельный” - “жарыспалы” нарық, 

“қатарлас” нарық
рынок первоклассных ценных бумаг - бірінші 
сыныпты бағалы қағаздар нарығы

рынок перенасыщенный - шамадан тыс молыққан 
нарық

рынок перепродаж - алып-сату нарығы, қайта сату 
нарығы

рынок по сделкам на срок - мерзімдік мəмілелер нарығы
рынок покупателей - сатып алушылар нарығы 
рынок-покупатель - сатып алушы-нарық 
рынок посредников - делдалдар нарығы
рынок посреднический - делдалдық нарық
рынок потребительский - тұтынушылар нарығы, 
тұтыну нарығы

рынок-продавец - сатушы-нарық 
рынок продавцов - сатушылар нарығы
рынок реальных финансовых инструментов - нақты 
қаржы құралдары нарығы

рынок региональный - аймақтық нарық 
рынок регулируемый - реттелмелі нарық
рынок репо - репо нарығы 
рынок республиканский - республикалық нарық
рынок с высоким уровнем конкуренции - бəсекелестік 
деңгейі жоғары нарық

рынок с колеблющимися ценами - бағасы ауытқымалы 
нарық

рынок с олигопольной структурой - олигополиялық 
құрылымды нарық

рынок с повышательной теңденцией - жоғарылату 
үрдісіндегі нарық

рынок с понижательной тенденцией - төмендету 
үрдісіндегі нарық

рынок с превышением спроса над предложением - 
сұраныс ұсыныстан асып түсетін нарық

рынок с тенденцией понижения курсов ценных бумаг 
- бағалы қағаздар бағамының төмендеуі үрдісіндегі 
нарық

рынок с устойчивыми ценами - бағасы тұрақты нарық
рынок сбалансированный - теңдестірілген нарық
рынок сбыта - өткізу нарығы
рынок свободный - ерікті нарық 
рынок свободный от ограничений - шектеулерден азат 
нарық

рынок “свопов” - “своптар” нарығы 
рынок сделок на срок - мерзімдік мəмілелер нарығы
рынок серебра - күміс нарығы
рынок серебра в слитках - құйма күміс нарығы
рынок серый - сұрқай нарық 
рынок синдицированных займов - синдикатталған 
қарыздар нарығы

рынок со снижающимися курсами - бағамы төмендеу 
үстіндегі нарық

рынок спекулятивный - алып-сатарлық нарық
рынок срочный - мерзімді нарық
рынок срочных валютных контрактов - мерзімді 
валюталық келісімшарттар нарығы

рынок срочных контрактов - мерзімді келісімшарттар 
нарығы

рынок срочных сделок - мерзімдік мəміле нарығы
рынок ссуд - несие нарығы
рынок ссудного капитала - несие капиталы нарығы
рынок стабильный - тұрақты нарық
рынок стагнирующий - тоқыраулы нарық
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рынок “сцепленный” - “ілік-шатыс” нарық, “іліктес” 
нарық 

рынок сырьевых товаров - шикізат тауарларының 
нарығы

рынок сырья (сырьевой) - шикізат нарығы
рынок телефонных сделок - телефон арқылы 
жасасылған мəміле нарығы

рынок товара (товарный) - тауар нарығы
рынок товаров широкого потребления - көпшілік 
қолды тауарлар нарығы

рынок торговый - сауда нарығы
рынок торговых сделок с уплатой наличными - 
қолма-қол ақшалай төленетін сауда мəмілелері нарығы

рынок транспортных услуг - көрсетілетін көлік 
қызметтерінің нарығы

рынок “третий” - “үшінші” нарық 
рынок труднодоступный - қолжетімдігі қиын нарық
рынок уличный - көшедегі базар, көшедегі нарық 
рынок услуг - көрсетілетін қызмет нарығы, қызметтер 
көрсету нарығы

рынок учетный - есеп нарығы
рынок финансовый - қаржы нарығы
рынок фондовый - қор нарығы
рынок форвардный - форвардтық нарық
рынок форвардных акций - форвардтық акциялар 
нарығы

рынок форвардных облигаций - форвардтық 
облигациялар нарығы

рынок фьючерсов и опционов - фьючерстер мен 
опциондар нарығы

рынок целевой - мақсатты нарық
рынок ценных бумаг - бағалы қағаздар нарығы
рынок “четвертый” - “төртінші” нарық 
рынок чистой конкуренции - таза бəсеке нарығы
рынок эффективный - тиімді нарық
рыночная интервенция - нарықтық басқыншылық
рыночная информация - нарықтық ақпарат
рыночная инфраструктура - нарықтық инфрақұрылым
рыночная капитализация - нарықтық капиталдандыру 
рыночная капитализация рынка - нарықтың нарықтық 
капиталдануы

рыночная конъюнктура - нарық жағдаяты
рыночная лихорадка - нарықтық безгек, нарықтық 
жанталас

рыночная ниша - нарық тауашасы 
рыночная норма процента - пайыздың нарықтық 
нормасы

рыночная позиция - нарықтық жайғасым, нарықтық 
ұстаным, нарықтық айқындама 

рыночная позиция, не защищенная от ценового риска 
- баға тəуекелінен (қатерінен) қорғалмаған нарықтық 
жайғасым

рыночная понижательная конъюнктура - нарықтағы 
төмендетілме жағдаят

рыночная проверка - нарықтық тексеру
рыночная процентная ставка - нарықтық пайыздық 
мөлшерлеме

рыночная сделка - нарықтық мəміле

рыночная система - нарықтық жүйе
рыночная ставка - нарықтық мөлшерлеме
рыночная ставка дисконта - дисконттың нарықтық 
мөлшерлемесі

рыночная стоимость - нарықтық құн
рыночная стоимость акции - акцияның нарықтық құны
рыночная стоимость акционерного капитала - 
акционерлік капиталдың нарықтық құны

рыночная стоимость выше балансовой оценки - 
теңгерімдік бағалаудан жоғары нарықтық құн

рыночная стоимость для целей налогообложения - 
салық салу мақсаттарына арналған нарықтық құн

рыночная стоимость имущества - мүліктің нарықтық 
құны

рыночная стоимость ниже балансовой оценки - 
теңгерімдік бағалаудан төмен нарықтық құн

рыночная стоимость равная балансовой оценке - 
теңгерімдік бағалауға тең нарықтық құн

рыночная стоимость ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың нарықтық құны

рыночная стратегия - нарықтық стратегия
рыночная тенденция - нарықтық үрдіс
рыночная учетная ставка - нарықтық есептік 
мөлшерлеме

рыночная цена - нарықтық баға
рыночная цена акции - акцияның нарықтық бағасы
рыночная экономика - нарықтық экономика, базарлы 
экономика 

рыночное место - нарықтық орын
рыночное письмо - нарықтық хат 
рыночное позиционирование - нарықтық жайғасу, 
нарықтық жайғасым 

рыночное предложение - нарықтық ұсыныс, базарлық 
ұсыныс

рыночное пространство - нарықтық кеңістік
рыночное равновесие - нарықтық тепе-теңдік
рыночное распоряжение брокеру - делдалға берілетін 
нарықтық өкім

рыночное саморегулирование - нарықтық өзін-өзі 
реттеу

рыночное соглашение - нарықтық келісім
рыночное соответствие - нарықтық сəйкестік
рыночное соотношение стоимости равных количеств 
золота и серебра - алтын мен күмістің тең мөлшерлері 
құнының нарықтық арақатынасы 

рыночное товарищество - нарықтық серіктестік
рыночное фиксированное равновесие - нарықтық 
тіркелген тепе-теңдік

рыночность - нарықтылық, базарлылық
рыночность товара - тауардың базарлылығы
рыночные государственные ценные бумаги - 
нарықтық мемлекеттік бағалы қағаздар

рыночные микроструктуры - нарықтық 
микроқұрылымдар

рыночные облигации государственных займов - 
мемлекеттік қарыздың нарықтық облигациялары

рыночные операции - нарықтық операциялар
рыночные отношения - нарықтық қатынастар
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рыночные пулы - нарықтық пулдар
рыночные репортеры - нарық репортерлері 
рыночные сделки - нарықтық мəмілелер
рыночные силы - нарық күштері 
рыночные ставки - нарықтық мөлшерлеме
рыночные ставки по депозитам - депозит бойынша 
нарықтық мөлшерлеме

рыночные ставки по ценным бумагам - бағалы 
қағаздар бойынша нарықтық мөлшерлеме

рыночные ставки процента по ссудам - несие 
бойынша пайыздың нарықтық мөлшерлемесі

рыночные ценные бумаги - нарықтық бағалы қағаздар
рыночный - нарықтық
рыночный автоматизм - нарықтың өздігінен өзгеруі
рыночный акцепт - нарықтық акцепт
рыночный анализ - нарықтық талдау
рыночный бюллетень - нарықтық бюллетень
рыночный бюллетень ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың нарықтық бюллетені

рыночный валютный курс - нарықтық валюта бағамы
рыночный заказ - нарықтық тапсырыс
рыночный залог - нарықтық кепілзат 
рыночный индекс - нарықтық индекс
рыночный курс - нарықтық бағам
рыночный курс обмена валют - валюталарды 
айырбастау бағамы

рыночный курс тенге - теңгенің нарықтық бағамы
рыночный лидер - нарық жетекшісі, нарықтық көш 
бастаушы 

рыночный метод ценообразования - баға белгілеудің 
нарықтық əдісі

рыночный механизм - нарық тетігі 
рыночный обменный курс - нарықтық айырбас   
бағамы

рыночный риск - нарықтық тəуекел
рыночный сектор - нарықтық сектор
рыночный спрос - нарықтық сұраныс
рыночный тайминг - нарықтық тайминг 
рыночный тест - нарықтық сынақтама
рыночный “тон” - нарық “сарыны” 
рыночный учетный процент - нарықтық есептік пайыз
рыночный фактор - нарықтық мəнбір (фактор)
рыночный хаммеринг - нарықтық хаммеринг 
рыночный холдинг - нарықтық холдинг 
рычаг - иінтірек, тұтқа
рычаг бюджетный - бюджеттік тұтқа
рычаг инвестиционный - инвестициялық тұтқа
рычаг кредитный - кредиттік тұтқа
рычаг налоговый - салықтық тұтқа
рычаг операционный - операциялық тұтқа
рычаг организационный - ұйымдық тұтқа
рычаг рыночный - нарықтық тұтқа
рычаг социальный - əлеуметтік тұтқа
рычаг финансовый - қаржылық тұтқа, қаржы тұтқасы
рычаг экономический - экономикалық тұтқа
рэкет - рэкет, аламандық, қорқытып алушылық, 
бопсагерлік 

рэкет бюрократический - бюрократтық рэкет, 
бюрократтық аламандық

ряд - қатар
ряд статистический - статистикалық қатар
ряд цен - баға қатары 

С 
С - С (бағалы қағаздар нарығының төмен екенін 
көрсететін əріптік таңба)

с большим сроком погашения - өтеу мерзімі көп
“с валютой” - “валютамен”
с включением дивиденда - дивидендті енгізе отырып 
с гарантией - кепілдікті
с дефицитом - тапшылықпен, тапшылықты 
“с дивидендом” - “дивидендті”, “дивиденді бар” 
“с дивидендом” или “без дивиденда” - “дивидендті” 
немесе “дивидендсіз”

“с документами” - “құжаттар салынған”
с долевым участием - үлестік қатысумен
с завышенной оценкой - бағасы көтеріңкі 
с завышенным курсом - бағамы көтеріңкі
“с заказным уведомлением” - “тапсырысты 
хабарламамен”

с защитой интересов - мүдделер қорғалатын
“с карантинным свидетельством” - “карантиндік 
куəлігі бар”

с кратковременным уведомлением - қысқа мерзімді 
хабарламалы (вексель туралы)

с наложенным платежом за расходы - шығыс үшін 
үстеме төлеммен

“с нарочным” - “шабарман арқылы”
с наступившим сроком платежа - төлем мерзімі 
басталған

с недостачей - жеткіліксіз
с непогашенной своевременно задолженностью - 
берешегі уақтылы өтелмеген 

с низким доходом - табысы төмен
с нулевым купоном - нөл купонды
“С объявленной ценностью ... тенге” - “... теңгеге 
құндылығы жарияланған”

“С объявленной ценностью ... тенге”. С описью - “... 
теңгеге құндылығы жарияланған”. Тізімдемемен

с оговоркой - ескертпемен
с ограниченной ответственностью - жауапкершілігі 
шектеулі, шектеулі жауапкершілікпен 

“с оплатой в валюте” - “валютамен төленетін”
с отделенным купоном - бөлектелген купонмен 
с отрицательным балансом - теріс теңгерімді
с падающим курсом - бағамы құлдыраушы
“с переключением” - “ауыстыра отырып”
с подлинным верно - түпнұсқасымен дұрыс
“с полным оборотом” - “толық айналымды”
с полным основанием - толық негізбен
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“с полным регрессом” - “толық кері талапты”
с пользой - пайдамен, пайдалы
с пометкой - белгімен, белгі соғылған
с помощью залога - кепілзат арқылы
“с помощью ячеек” - “ұяшықтардың көмегімен” 
с поправкой на инфляцию - инфляцияға түзету 
енгізілген

с правом выписки чека - чектің көшіріміне құқылы 
“с правом приобретения новых выпусков” - “жаңа 
шығарылымды сатып алу құқығымен”

“с правом” - “құқықпен”
с превышением лимита подписки - жазылыс 
лимитінен асып түсетін

“с премией” - “сыйлықақылы”, ”сыйлықақысымен” 
с прибавлением процентов - пайыздар қосылатын
с просрочкой - мерзімі өткен
с процентами - пайызды 
с прочным финансовым положением - қаржылық 
жағдайы бекем 

“с путевками” - “жолдамалар салынған”
с разницей - айырмамен
с регрессом - кері талаппен
с риском - тəуекелді, қатерлі
с совещательным голосом - кеңесші дауыспен
с твердым сроком - бекем мерзімді 
“с телеграфом сверено” - “телеграф арқылы 
салыстырылды”

с убытком - залалмен, залалды, залал шеге отырып 
“с уведомлением” - “хабарламамен”
с уплатой вперед - алдын ала төлеу жолымен
с устранением колебаний цен - бағаның ауытқуы 
жойылатын

с учетом налогов - салықтар ескерілетін
с учетом риска - қатер (тəуекел) ескерілетін
с фиксированной процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі тиянақталған

с честью - абыроймен
с чрезмерно завышенной ставкой - мөлшерлемесі 
шектен тыс көтеріңкі

саботаж - қасақылық, саботаж
сабституция - сабституция, ауыстырым, ауыстыру 
сайт - сайт 
сальдар - сальдар 
сальдирование - сальдолау, сальдосын шығару 
сальдирование дефицита - тапшылықты сальдолау
сальдирование счета - шотты сальдолау
сальдирование торгового баланса - сауда теңгерімін 
сальдолау

сальдо - сальдо, айырма, қалдық, сарқын 
сальдо активное - актив сальдо
сальдо банковского счета - банк шотының сальдосы 

(қалдығы)
сальдо в биржевых операциях - биржа 
операцияларындағы сальдо

сальдо в международных расчетах - халықаралық есеп 
айырысудағы сальдо 

сальдо взаимных расчетов - өзара есеп айырысу 
сальдосы

сальдо внешней задолженности - сыртқы берешек 
қалдығы

сальдо внешней торговли / внешнеторговое сальдо - 
сыртқы сауда сальдосы

сальдо дебетовое - дебет сальдосы, дебеттік сальдо
сальдо доходов от инвестирования - инвестициялаудан 
түскен кірістің қалдығы

сальдо к переносу - көшіруге жататын сальдо 
сальдо компенсационное - өтемдік сальдо
сальдо конверсии - айырбас айырмасы 
сальдо конечное - ақырғы сальдо 
сальдо кредитное - кредит сальдосы
сальдо кредитовое - кредит сальдо, кредиттік сальдо
сальдо маржинальное - маржиналдық сальдо
сальдо на базе ликвидности - өтімділік негізіндегі 
сальдо

сальдо начальное - бастапқы сальдо 
сальдо нетто-процентов - пайыздардың таза сальдосы, 
таза-пайыздар айырмасы 

сальдо нулевое - нөлдік сальдо
сальдо обмена валюты - валютаны айырбастау қалдығы
сальдо отрицательное - теріс сальдо, теріс айырма, 
теріс қалдық

сальдо пассивное - пассив сальдо
сальдо перенесенное - ауыстырылған сальдо, 
көшірілген сальдо

сальдо перераспределения - қайта бөлу айырмасы
сальдо платежного баланса - төлем теңгерімінің 
сальдосы

сальдо по книгам - кітаптар бойынша сальдо
сальдо по контокорренту - контокоррент бойынша 
қалдық

сальдо по расчетам в долларах - доллар түріндегі есеп 
айырысу бойынша қалдық

сальдо по статьям торгового баланса - сауда теңгерімі 
баптары бойынша сальдо

сальдо по счету текущих операций - ағымдағы 
операциялардың шоты бойынша қалдық

сальдо по текущим сделкам - ағымдағы мəмілелер 
бойынша қалдық

сальдо положительное - оң сальдо, оң айырма, оң 
қалдық

сальдо приблизительное - жуықтама сальдо
сальдо развернутое - айқарма сальдо 
сальдо расчетов по клирингу - клиринг бойынша есеп 
айырысу қалдығы

сальдо резервов - сақтық қорлар қалдығы
сальдо с переноса - тасымалдан қалған қалдық
сальдо с предыдущего года - өткен жылдан қалған 
қалдық

сальдо счета - шот қалдығы
сальдо текущего счета - ағымдағы шот сальдосы
сальдо текущего счета по внешнеторговым 
операциям - сыртқы сауда операциялары бойынша 
ағымдағы шоттың сальдосы

сальдо торгового баланса - сауда теңгерімінің сальдосы
сальдо торговое - сауда сальдосы
сальдовая книга - қалдық кітабы
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сальдовый баланс - сальдолық теңгерім, сальдо 
теңгерімі 

сальдовый метод - сальдолық əдіс, қалдықтық əдіс
сальдовый сертификат - сальдо сертификаты 
сальдор - сальдор 
самая высокая котировка - ең жоғары баға белгіленімі
самая глубокая точка падения - құлдыраудың ең терең 
шегі 

самая глубокая точка падения цен - баға 
құлдырауының ең терең шегі 

самая низкая конъюнктура в период кризиса - 
дағдарыс кезеңіндегі ең төмен жағдаят

самая низкая цена - ең төмен баға
самая последняя котировка - ең соңғы баға белгіленімі
саммит - саммит, басқосу
саммит экономический - экономикалық саммит
самобытность - өзіндік, ерекшелік
самовозрастание - өздігінен өсу
самовозрастание стоимости - құнның өздігінен өсуі
самовозрастание стоимости капитала - капитал 
құнының өздігінен өсуі

самое выгодное предложение - ең тиімді ұсыныс
самоклеющаяся лента - жабысқақ таспа
самоконтроль - өзін-өзі бақылау
самокредитование - өзін-өзі несиелендіру
самокритика - өзара сын
самокупаемость - өзін-өзі өтеу
самолет - ұшақ
самоликвидирующаяся ссуда - өзінен-өзі жойылатын 
несие, өздігінен өтелетін несие

самоликвидирующийся - өздігінен өтелетін 
самоликвидирующийся вексель - өзінен-өзі 
жойылатын вексель, өздігінен өтелетін вексель

самоликвидирующийся кредит - өзінен-өзі жойылатын 
кредит 

самоликвидность - өзінен-өзі өтемпаздық, өзінен-өзі 
өтімділік

самонадеянность - менмендік, өркөкіректік
самонаправляемый персональный увольнительный 
счет - қызметкерлердің өздігінен бағытталатын 
мұрсатаналық шоты

самонаправляемый персональный увольнительный 
фонд - қызметкерлердің өздігінен бағытталатын 
мұрсатаналық қоры

самообвинение - өзін-өзі айыптау
самообеспечение - өзін-өзі қамтамасыз ету
самообеспечение национальное - ұлттық өзін-өзі 
қамтамасыз ету 

самообеспеченность - өзін-өзі қамтамасыз етушілік
самообеспеченность экономическая - экономикалық 
өзін-өзі қамтамасыз етушілік

самообложение - өзара салық
самооборона - өзін-өзі қорғау
самообслуживание - өзіне-өзі қызмет көрсету
самоокупаемость - өзін-өзі өтеушілік, өз шығынын өзі 
өтеу

самоокупаемость валютная - валюталық өзін-өзі өтеу, 
валютаның өзін-өзі өтеуі

самоокупающийся - өзін-өзі өтейтін
самоопределение - өзін-өзі билеу
самоорганизация - өзін-өзі ұйымдастыру
самоотверженность - қайсарлық, жанкештілік
самоотвод - бас тарту
самооценка - өзін-өзі бағалау 
самооценка адекватная - өзін-өзі баламалы бағалау
самооценка завышенная - өзін-өзі өсіре бағалауы
самооценка пониженная - өзін-өзі төмендете бағалауы
самопогашающийся долг - өзінен-өзі өтелетін борыш
самоподдерживающийся долг - өзін-өзі қолдайтын 
борыш

самопознание - өзін-өзі тану
самопредставление - өзін-өзі ұсыну, өзін-өзі таныстыру
самопровозглашение - өз егемендігін жариялау
саморегистрация - өздігінен тіркелу, өзін-өзі тіркеу
саморегулирование - өзін-өзі реттеу 
саморегулирование банков - банктердің өзін-өзі реттеуі
саморегулирование рыночное - нарықтық өзін-өзі 
реттеу

саморегулируемая организация профессиональных 
участников рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығына кəсіпқой қатысушылардың өзін-өзі реттейтін 
ұйымы

саморегулируемая экономика - өзін-өзі реттейтін 
экономика

саморегулируемые организации участников рынка 
- нарыққа қатысушылардың өзін-өзі реттейтін 
ұйымдары

саморегулирующаяся денежная система - өздігінен 
реттелуші ақша жүйесі

саморегуляция - өзін-өзі реттеушілік, өздігінен 
реттелушілік

самореклама - өзін-өзі жарнамалау
самородное золото - сап алтын
самородное серебро - сап күміс
самородок золота (золотой) - саф алтын
самороспуск - өзін-өзі тарату 
самосертификация - өзін-өзі сертификаттау
cамоснабжение - өзін-өзі жабдықтау
самосовершенствование - өзін-өзі жетілдіру
самостоятельная ценность - дербес құндылық
самостоятельное внесение налогового платежа - салық 
төлемін дербес енгізу

самостоятельное исчисление налогового платежа - 
салық төлемін дербес есептеу

самостоятельное определение размера налогов - 
салықтың мөлшерін дербес анықтау

самостоятельное юридическое лицо - дербес заңды 
тұлға 

самостоятельность - дербестік
самостоятельный баланс - дербес теңгерім
самостоятельный счет - дербес шот
самострахование - өзін-өзі сақтандыру 
самострахование обязательное - өзін-өзі міндетті 
сақтандыру

самотек - бетімен жайылушылық
самоуправление - өзін-өзі басқару 
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самоуправство - белден басушылық
самофинансирование - өзін-өзі қаржыландыру 
самофинансирование валютное - өзін-өзі валютамен 
қаржыландыру

самофинансируемая - өзін-өзі қаржыландыратын 
самофинансирующиеся инвестиции - өзін-өзі 
қаржыландыратын инвестициялар

самые высокие и самые низкие цены при закрытии 
биржи - биржаның жабылуы кезіндегі ең жоғары жəне 
ең төмен баға

самый быстрый путь - ең жылдам жол
самый высокий курс - ең жоғары бағам
самый низкий курс - ең төмен бағам
самый низкий уровень - ең төмен деңгей
самый низкий уровень цен(ы) - бағаның ең төмен 
деңгейі 

самый поздний срок - ең кеш мерзім (операцияның 
басталуының соңғы мерзімі)

самый ранний срок - ең ерте мерзім
санация - санация; қалпына келтіру, жақсарту, 
сауықтыру 

санация - санация
санация банков - банктерді жақсарту 
санация корпорации - корпорацияны жақсарту
санация потенциального банкрота - ықтимал 
банкротты қалпына келтіру 

санировать - сауықтыру
санитарная дружина - санитарлық жасақ
санитарная обработка - санитарлық өңдеу
санкции антидемпинговые - демпингіге қарсы 
ықпалшаралар

санкции банковские - банк ықпалшарасы
санкции договорные - шарт ықпалшарасы 
санкции жесткие - қатал ықпалшаралар
санкции за нарушение - бұзғаны үшін қолданылатын 
ықпалшаралар

санкции за нарушение бюджетной дисциплины 
- бюджет тəртібін бұзғаны үшін қолданылатын 
ықпалшара

санкции за нарушение таможенных правил - кеден 
ережелерін бұзғаны үшін қолданылатын ықпалшаралар

санкции за невыполнение контрактных обязательств 
- келісімшарт міндеттемелерін орындамағаны үшін 
қолданылатын ықпалшаралар

санкции за просрочку - мерзімінен кешіктіргені үшін 
қолданылатын ықпалшаралар

санкции кредитные - кредит ықпалшаралары 
санкции международные - халықаралық ықпалшаралар
санкции правовые - құқықтық ықпалшаралар
санкции расчетные - есеп айырысу ықпалшаралары
санкции товарные - тауар ықпалшаралары
санкции штрафные - айыппұлдық ықпалшаралар
санкции экономические - экономикалық ықпалшаралар
санкции юридические - заңи ықпалшаралар
санкционирование - санкциялау, ықпалшара қолдану
санкционирование расходов - шығысты санкциялау
санкционирование расходов бюджета - бюджет 
шығысын санкциялау

санкционировать - бекіту, шешу
санкция - санкция, ықпалшара; рұқсат, мақұлдау 
санкция административная - əкімшілік ықпалшара
санкция односторонняя - бір жақты ықпалшара
санкция официальная - ресми ықпалшара
санузел - санторап, санитарлық торап 
сателлит - сателлит
сбалансирование - теңгерімдеу
сбалансирование бухгалтерских книг - бухгалтерлік 
кітаптарды теңгерімдеу

сбалансирование бюджета - бюджетті теңгерімдеу
сбалансирование взаимных расчетов - өзара есеп 
айырысуды теңгерімдеу

сбалансирование демпинга - демпингіні теңгерімдеу
сбалансирование дефицита - тапшылықты теңгерімдеу
сбалансирование поставок - жеткізілімді теңгерімдеу
сбалансирование счетов - шоттарды теңгерімдеу
сбалансированная смета - теңгерілген смета
сбалансированность - теңгерімділік 
сбалансированность бюджета - бюджеттің 
теңгерімділігі

сбалансированность взаимных обязательств - өзара 
міндеттемелердің теңгерімділігі

сбалансированность взаимных поставок - өзара 
жеткізілімнің теңгерімділігі

сбалансированность доходов и расходов 
государственного центра по выплате пенсий - 
зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың 
кірісі мен шығысының теңгерімділігі

сбалансированность неустойчивая - тұрақсыз 
теңгерімділік 

сбалансированность операций - операциялардың 
теңгерімділігі 

сбалансированность экономики - экономиканың 
теңгерімділігі

сбалансированность экономической системы - 
экономикалық жүйенің теңгерімділігі

сбалансированные фонды - теңдестірілген қорлар
сбалансированный - теңгерілген
сбалансированный бюджет - теңдестілген бюджет
сбалансированный взаимный фонд - теңдестірілген 
өзара көмек қоры

сбалансированный портфель ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың теңдестірілген қоржыны

сбалансированный равновесный рост - теңдестірілген 
тепе-тең өсу

сбалансированный рост - теңдестірілген өсу 
сбалансированный совместный фонд - теңдестірілген 
бірлескен қор

сбалансированный счет - теңгерілген шот
сбалансированный счет брокеров - брокерлердің тең-
дестірілген шоты, делдалдардың теңдестірілген шоты

сбалансированный счет дилеров - дилерлердің 
теңдестірілген шоты

сбалансировать - теңдестіру, теңгерімдеу 
сбербанк - жинақ ақша банкі
сберегаемая доля дохода - табыстың жинақталатын 
үлесі
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сберегатель - жинақшы, сақтаушы
сберегательная - жинақ
сберегательная касса (сберкасса) - жинақ кассасы
сберегательная касса при почтовом отделении - пошта 
бөлімшесі жанындағы жинақ кассасы

сберегательная квота - жинақ қаражат үлестемесі, 
жинақ ақша үлестемесі

сберегательная книжка (сберкнижка) - жинақ ақша 
кітапшасы 

сберегательная книжка для молодежи - жастарға 
арналған жинақ кітапшасы

сберегательная марка - жинақ таңбасы
сберега тельная нетто-ставка - таза жинақ ақша 
мөлшерлемесі 

сберегательная облигация - жинақ облигациясы
сберегательные банки - жинақ банктері
сберегательные вклады - жинақ ақша салымдары
сберегательные копилки - жинақ ақша қобдишалары
сберегательные срочные вклады - мерзімдік жинақ 
ақша салымы

сберегательные учреждения - жинақ ақша мекемелері
сберегательный банк - жинақ банкі
сберегательный банковский депозит - жинақ банк 
депозиті

сберегательный билет - жинақ ақша билеті
сберегательный взнос - жинақ ақша жарнасы
сберегательный вклад - жинақ ақша салымы
сберегательный государственный сертификат - 
мемлекеттік жинақ сертификаты

сберегательный план - жинақ ақша жоспары
сберегательный счет - жинақ ақша шоты
сберегательный счет капиталовложений - күрделі 
жұмсалымның жинақ ақша шоты

сберегательный счет пенсионного капитала - 
зейнетақы капиталының жинақ ақша шоты

сбережение - сақтау; жинақ ақша
сбережение / сбережения - жинақ ақша, қорланым 
сбережение капитала - капитал жинақтау
сбережение населения “с билетами” - “билеттер 
салынған” халық жинағы

сбережение с надбавкой - үстемелі жинақ ақша
сбережения для получения образования - білім алуға 
арналған жинақ ақша

сбережения добровольные - ерікті жинақ ақша
сбережения договорные - шарттық жинақ ақша
сбережения долларовые - долларлай жинақ ақша
сбережения за счет пенсии - зейнетақы шоты есебінен 
жиналған жинақ ақша

сбережения за счет страховых премий - сақтандыру 
сыйлығы есебінен жиналған жинақ ақша

сбережения избыточные - басы артық жинақ ақша
сбережения капитала - капитал жинау
сбережения контрактные - келісімшарттық жинақ ақша
сбережения личные - жеке жинақ ақша, жекебасылық 
жинақ ақша, өзіндік жинақ ақша

сбережения на сберегательной книжке - жинақ 
кітапшасындағы жинақ ақша

сбережения накопленные - қорланған жинақ ақша

сбережения населения - халықтың жинақ ақшасы
сбережения принудительные - мəжбүрлеме жинақ ақша
сбережения ресурсов - ресурстарды жинау, ресурстарды 
сақтау

сбережения семей - отбасының жинақ ақшасы
сбережения средств - қаражат жинау, қаражат сақтау
сбережения трудовые - еңбек жинағы, еңбекпен тапқан 
жинақ ақша, еңбек үнемі, еңбек үнемдемесі

сбережения целевые - мақсатты жинақ ақша
сбережения чистые - таза жинақ ақша
сбережения чрезмерные - шектен тыс жинақ ақша
сберкарт - жинақкарт 
сберкнижка - жинақ кітапша, жинақ ақша кітапшасы
сбивание - түсіру 
сбивание цен - бағаны түсіру 
сбивание цен на ценные бумаги - бағалы қағаздардың 
бағасын түсіру

сбивать курс - бағамды түсіру
сбивать курс ценных бумаг - бағалы қағаздар бағамын 
түсіру

сбитый - түсірілген (баға туралы)
сближение - жақындасу
сближение позиций - ұстанымдардың жақындасуы
сближение процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлемелердің жақындауы

сближение систем банковского регулирования - 
банктік реттеу жүйелерінің жақындауы

сбои - істен-шығу; жаңылыс
сбор - жиын; алым
сбор арбитражный - төрелік алым 
сбор архивных материалов - мұрағаттық материал 
жинау

сбор аукционный - аукцион алымы 
сбор бандерольный - бандероль алымы
сбор банковский - банк алымы 
сбор биржевой - биржа алымы
сбор вексельный - вексельдік алым
сбор взыскан - алым өндіріп алынды
сбор гербовый - герб алымы, елтаңба алымы 
сбор данных - деректер жинау
сбор денег в благотворительных целях - 
қайырымдылық мақсатында ақша жинау

сбор денежный - ақшалай алым
сбор денежных средств - ақшалай қаражат алымы
сбор за акцепт - акцепт үшін төленетін алым
сбор за выплату по чеку - чекпен төлегені үшін 
алынатын алым

сбор за доставку - жеткізу алымы
сбор за заказное отправление - тапсырысты жөнелтім 
үшін төленетін алым

сбор за инкассирование - инкассолау үшін алым
сбор за инкассо - инкассо алымы
сбор за открытие счета - шотты ашу үшін төленетін 
алым

сбор за оформление документов - құжат ресімдегені 
үшін төленетін алым

сбор за предоставление кредита - кредит бергені үшін 
төленетін алым
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сбор за предоставление ссуды - несие бергені үшін 
төленетін алым

сбор за продление срока - мерзімді ұзарту үшін 
төленетін алым

сбор за растаможивание - кеденнен өткізгені үшін 
төленетін алым

сбор за участие в тендере - тендерге қатысу үшін 
төленетін алым

сбор информации - ақпарат жинау
сбор кворума - кворум жинау
сбор клиринговый - клиринг алымы
сбор комиссионный - комиссиялық алым
сбор налогов - салық жинау
сбор налоговый - салықтық алым
сбор операционный - операциялық алым
сбор подтверждений при аудите - аудит кезінде 
қуаттамалар жинау

сбор почтовый - пошта алымы
сбор разовый - бір жолғы алым
сбор регистрационный - тіркеу алымы
сбор с аукционных продаж - аукционда сатудан 
алынатын алым

сбор с аукционов - аукциондардан алынатын алым
сбор сведения - мəлімет жинау
сбор средств - қаражат жинау
сбор статистический - статистикалық алым
сбор страховой - сақтандыру алымы 
сборище - тобыр
сборник - жинақ
сборник архивных документов - мұрағаттық құжаттар 
жинағы

сборник бланков ВПС - ДПО бланкілерінің жинағы
сборник документов - құжаттар жинағы
“сборник заявок” - “өтінімдер жинағы”
сборник микрофильмов - шағынфильмдер жинағы
сборник по эксплуатации EMS - EMS-ті пайдалану 
жинағы

сборник почтовых изучений - пошталық зерделеулер 
жинағы

сборник почтовых изучений ВПС - ДПО-ның 
пошталық зерделеулері жинағы

сборник тарифный - тарифтік жинақ
сборник тарифов - тарифтер жинағы
сборные пункты - жиналу бекеттері, жиын бекеттері
сборный конверт - құрама хатқалта
сборный мешок - құрама қап, жиналмалы қап
сборный эвакуационный пункт - жинау-көшіру бекеті
сборщик - жинаушы
сборщик налогов (налоговый) - салық жинаушы
сборы за таможенное оформление - кедендік ресімдеу 
үшін алым, кедендік ресімдеме үшін алым

сборы за трансферт - трансферт үшін алымдар
сборы комиссионные - комиссиялық алым
сборы компенсационные - өтемақылық алым
сборы почтовые - пошта алымы
сборы таможенные - кеден алымы
сборы целевые - мақсатты алым
сброшюрованный - түптелген, тігілген, кітапша етілген

сбыт - өткізім, өткізу 
сбыт гарантированный - кепілдікті өткізім
сбыт денег - ақшаны өткізу 
сбыт за границей - шетелде өткізу
сбыт на внутреннем рынке - ішкі нарықта өткізу
сбыт прибыльный - пайдалы өткізім
сбыт продукции - өнім өткізу
сбыт фальшивых акций - жалған акциялар өткізімі 

(өткізу)
свап - свап, айырбас 
сварные конструкции - дəнекерленген құрастырымдар 
сварный шов - дəнекерленген жік 
сведение баланса - теңгерімге келтіру
сведения - мəліметтер (хабар, ақпарат)
сведения затребованные - талап етілген мəлімет, 
сұралған мəліметтер

сведения из первоисточника - бірінші көзден алынған 
мəліметтер

сведения о должнике - борышкер туралы мəліметтер
сведения о застрахованном - сақтандырылушы туралы 
мəліметтер

сведения о застрахованных лицах - сақтандырылған 
тұлғалар туралы мəліметтер

сведения о кредитоспособности - несиеге қабілеттілік 
туралы мəліметтер

сведения о страхователе - сақтанушы туралы мəлімет
сведения о финансовом положении - қаржылық жағдай 
туралы мəліметтер

сведения отчетные - есеп мəліметтері
сведения по договорам - шарт бойынша мəлімет 
сведения подробные - егжей-тегжейлі мəліметтер
сведения статистические - статистикалық мəліметтер
сверить - салыстырып тексеру
сверка - салыстырып тексеру
сверка данных учетных записей - есеп жазбаларының 
деректерін салыстыру 

сверка кассовой наличности - кассадағы қолма-қол 
ақшаны салыстыру

сверка копии с подлинником - көшірмені түпнұсқамен 
салыстыру

сверка подписи - қойылған қолды салыстыру
сверка с документами - құжаттармен салыстыру
сверка с оригиналом документа - құжатты 
түпнұсқамен салыстыру

сверка старого и нового остатков - ескі жəне жаңа 
қалдықтарды салыстырып тексеру

свертывание - тұқырту, ықшамдау, шағындау 
свертывание вложений в основной капитал - негізгі 
капиталға жұмсалымды шағындау

свертывание импорта - импортты шағындау
свертывание платежеспособного спроса - төлем 
төлеуге қабілетті сұранысты шағындау

свертывание рынка - нарықты ықшамдау
свертывание спроса - сұранысты қысқарту
свертывать - бүріп орау, бүктеу, ықшамдау 
сверх нормы - нормадан асыра, нормадан тыс
сверх плана - жоспардан тыс
сверх предела - шектен тыс
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сверхдержава - астам держава 
сверхдоход - үстеме табыс
сверхлимитные капитальные вложения - лимиттен 
тыс күрделі қаржы жұмсалымы

сверхлимитные остатки - шектен тыс қалдық, 
лимиттен тыс қалдық

сверхлимитные остатки оборотной кассы - айналым 
кассасының лимиттен тыс қалдығы

сверхлимитный кредит - лимиттен тыс кредит
сверхлимитный счет - лимиттен тыс шот
сверхналог - үстеме салық
сверхнормальная прибыль - мөлшерден тыс пайда
сверхнормативные запасы товарно-материальных 
ценностей - тауар-материалдық құндылықтардың 
нормативтен тыс босалқы қорлары

сверхнормативные и излишние остатки - нормативтен 
тыс жəне артық қалдықтар

сверхнормативные остатки оборотных средств - 
айналым қаражатының нормативтен тыс қалдықтары

сверхобеспечение обязательств - міндеттемелерден тыс 
қамтамасыз ету

сверхплановая прибыль - жоспардан тыс пайда
сверхплановое накопление - жоспардан тыс қорлану
сверхплановые затраты - жоспардан тыс шығын
сверхплановые капитальные вложения - жоспардан 
тыс күрделі жұмсалым

сверхплановый - жоспардан тыс
сверхпокупка - үстемелі сатып алу
сверхпоставка - артық жеткізілім
сверхпотребление - шектен тыс тұтыну
сверхприбыль - үстеме пайда 
сверхрасширение - шектен тыс кеңейту
сверхсбережения - шектен тыс жинақ ақша
сверхсметные кредиты - сметадан тыс несие
сверхсметный - сметадан тыс
сверхсметный расход - сметадан тыс шығыс
сверхстоимость - үстеме құн
сверхурочная зарплата - мерзімнен тыс жалақы 

(мерзімнен тыс уақыттағы жұмыс үшін төленетін 
жалақы)

сверхурочные работы - мерзімнен тыс жұмыстар
сверхурочный - мерзімнен тыс 
сверхштатный - штаттан тыс
свет - жарық
светильник - шырағдан, шамдал
световое излучение - сəуле алу
световой режим хранения - сақтаудың жарық режімі 
светокопия - сəулелі көшірме 
светопись - фотосуреттің ескі атауы
светофильтр - жарықсүзгі
светочувствительность - жарық сезгіштік
светское государство - зайырлы мемлекет
светское общество - зайырлы қоғам
свидетель - куə, куəгер
свидетельства о заимствовании - өзара қарыз туралы 
куəлік

свидетельство - куəлік; айғақ 
свидетельство авторское - авторлық куəлік
свидетельство аудиторское - аудиторлық куəлік

свидетельство гарантийное - кепілдікті куəлік 
свидетельство гарантирования кредита - кредитті 
кепілдендіру куəлігі

свидетельство депозитное - депозиттік куəлік
свидетельство долга - борыш куəлігі
свидетельство долговое - борыштық куəлік
свидетельство закладное - кепілхаттық куəлік, 
кепілзаттық куəлік

свидетельство именное - атаулы куəлік, есімді куəлік
свидетельство классификационное - сыныптамалық 
куəлік

свидетельство на получение дивиденда - дивиденд 
алуға куəлік

свидетельство налогоплательщика - салық төлеушінің 
куəлігі

свидетельство о вкладах - салым ақша туралы куəлік
свидетельство о владении векселем - вексельді иелену 
туралы куəлік

свидетельство о выплате процентов - пайыз төлеу 
туралы куəлік

свидетельство о государственной перерегистрации - 
мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік 

свидетельство о капитале - капитал туралы куəлік
свидетельство о качестве - сапа туралы куəлік
свидетельство о назначении управляющего 
наследством - мұраны басқарушыны тағайындау 
туралы куəлік

свидетельство о наличии сертификата - 
сертификаттың бар екені туралы куəлік

свидетельство о погашении - өтеу туралы куəлік
свидетельство о подлинности - түпнұсқалылық туралы 
куəлік

свидетельство о поручительстве - кепілгерлік туралы 
куəлік

свидетельство о правах - құқықтар туралы куəлік
свидетельство о праве собственности - меншік құқығы 
туралы куəлік

свидетельство о признании банкротом - банкрот деп 
тану туралы куəлік 

свидетельство о происхождении - шыққан 
(шығарылған) жері туралы куəлік

свидетельство о регистрации - тіркеу туралы куəлік
свидетельство о регистрации в качестве 
юридического лица - заңды тұлға ретінде тіркеу 
туралы куəлік

свидетельство о регистрации корпорации - 
корпорацияның тіркелгені туралы куəлік

свидетельство о страховании - сақтандыру туралы 
куəлік

свидетельство о таможенной очистке - кедендік 
тазалау туралы куəлік 

свидетельство об освобождении от долга - борыштан 
босату туралы куəлік

свидетельство об уплате процентов - пайыз төленгені 
туралы куəлік

свидетельство открытия текущего почтового счета 
за границей - шетелде ағымдағы пошта шотын ашу 
куəлігі
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свидетельство платежа - төлем куəлігі
свидетельство права собственности - меншік құқығы 
куəлігі

свидетельство разрешительное - рұқсат куəлігі
свидетельство регистровое - тіркелімдік куəлік
свидетельство страховое - сақтандыру куəлігі 
свидетельство таможенное - кеден куəлігі
свидетельствование - куə болу
свидетельствовать - куəландыру, куəлік ету 
свинг - свинг 
свитенер - свитенер 
свиток - шиыршық қағаз 
свитч - свитч 
свитч аномальный - аномалиялық свитч, ауытқымалы 
свитч

свитч ценных бумаг - бағалы қағаздар свитчі
СВИФТ - СВИФТ 
свобода - еркіндік, бостандық
свобода воздушного пути - əуе жолының бостығы
свобода выбора - таңдау еркіндігі
свобода договора - шарт еркіндігі
свобода информации - ақпарат еркіндігі
свобода конституционная - конституциялық   
бостандық

свобода решения - шешім еркіндігі
свобода торговли - сауда еркіндігі
свобода транзита - транзиттің бостығы
свободная амортизация - еркін амортизация, еркін 
тозымпұл

свободная валюта - еркін валюта
свободная зона - еркін аймақ
свободная конкуренция - еркін бəсеке
свободная наличность - бос қолма-қол ақша
свободная наличность банка - банктің қолда бар бос 
ақшасы

свободная наличность казначейства - 
қазынашылықтың қолда бар бос ақшасы

свободная ниша рынка - нарықтың бос тауашасы
свободная оптовая цена - еркін көтерме сауда бағасы
свободная от риска ставка процента - пайыздың 
тəуекелден бос мөлшерлемесі

свободная оферта - еркін оферта
свободная рыночная экономика - еркін нарықтық 
экономика

свободная таможенная зона - еркін кеден аймағы 
свободная торговля - еркін сауда 
свободная торговля облигациями - облигациялармен 
еркін сауда

свободная экономическая зона - еркін экономикалық 
аймақ 

свободная эмиссия - еркін эмиссия
свободно колеблющийся - еркін ауытқушы (бағам 
туралы)

свободно конвертируемая валюта - еркін 
айырбасталатын валюта 

свободно конвертируемый - еркін айырбасталымды
свободно от диспача - диспачтан бос 
свободно от ответственности - жауапкершіліктен бос 

свободно от расходов - шығыстан бос
свободно плавающий валютный курс - еркін 
құбылмалы валюта бағамы 

свободное движение капитала - капиталдың еркін 
қозғалысы

свободное колебание курса - бағамның еркін ауытқуы
свободное место - бос орын
свободное место на бланке для заполнения - бланкідегі 
толтыруға арналған бос орын

свободное обеспечение - еркін қамтамасыз ету 
свободное обращение - еркін айналыс
свободное ценообразование - еркін баға белгіленімі
свободнообращающаяся облигация - еркін айналатын 
облигация

свободнообращающиеся акции - еркін айналатын 
акциялар

свободнообращающиеся государственные займы - 
еркін айналатын мемлекеттік қарызхаттар 

свободнообращающиеся ценные бумаги - еркін 
айналатын бағалы қағаздар

свободнообращающийся - еркін айналатын
свободнообращающийся валютный сертификат - 
еркін айналатын валюталық сертификат

свободнообращающийся депозитный сертификат - 
еркін айналатын депозиттік сертификат

свободнообращающийся заем - еркін айналатын 
қарызхат

свободнообращающийся сертификат - еркін айналатын 
сертификат

свободнообращающийся срочный депозит - еркін 
айналатын мерзімді депозит

свободные деньги - еркін ақша, бос ақша
свободные обязательства - еркін міндеттемелер
свободные остатки бюджетных средств - бюджет 
қаражатының бос қалдықтары

свободные остатки бюджетных средств на начало 
года - бюджет қаражатының жыл басындағы бос 
қалдықтары

свободные отпускные цены - еркін өткізу (босату) 
бағасы 

свободные резервы - бос сақтық қорлар
свободные ресурсы - бос ресурстар
свободные рыночные отношения - еркін нарықтық 
қатынастар

свободные средства - бос қаражат
свободные фонды - бос қорлар
свободные ценные бумаги - еркін бағалы қағаздар, бос 
бағалы қағаздар

свободные цены - еркін баға, ырықты баға
свободные чистые средства - бос таза қаражат
свободные экономические зоны - еркін экономикалық 
аймақтар

свободный баланс - еркін теңгерім
свободный биржевой торг - еркін биржалық сауда-
саттық

свободный валютный курс - еркін валюта бағамы
свободный денежный поток - ақшаның еркін ағыны, 
еркін ақша ағыны
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свободный золотой резерв - алтынның еркін сақтық 
қоры

свободный капитал - еркін капитал
свободный курс - еркін бағам 
свободный лимит кредитования - несиелендірудің бос 
лимиті 

свободный остаток - бос қалдық
свободный от долгов - борыштардан азат (бос)
свободный от задолженности - берешектен азат (бос)
свободный от налогообложения доход - салық салудан 
бос табыс

свободный от таможенного досмотра - кедендік 
тексермелеуден бос (азат)

свободный период - ерікті кезең
свободный платежный инструмент - бос (еркін) төлем 
құралы

свободный показатель конкурентоспособности - 
бəсекелесу қабілетінің еркін көрсеткіші

свободный рейтинг - ерікті рейтинг
свободный рынок - еркін нарық 
свободный склад - еркін қойма
свободный сметно-финансовый расчет - еркін 
сметалық-қаржы есебі

свободный счет - еркін (бос) шот
свободный труд - ерікті еңбек
свод - жиынтық, жинақ
свод бюджетов - бюджеттердің жиынтығы
свод данных - мəліметтер жинағы 
свод законов - заңдар жинағы
свод правил - ережелер жинағы
свод правил и законов денежно-кредитной политики 

- ақша-кредит саясаты ережелері мен заңдарының 
жиынтығы

свод принципов организации финансово-кредитной 
системы - қаржы-кредит жүйесі ұйымы қағидатының 
жиынтығы 

сводка - ақпар 
сводка административная - əкімшілік ақпар
сводка биржевая - биржа ақпары, биржалық ақпар
сводка вторичная - қайталама ақпар
сводка годовая - жылдық ақпар
сводка данных - деректер жинақтамасы
сводка движения капитала - капитал қозғалысының 
жиынтығы

сводка затрат - шығын ақпары
сводка итоговая - қорытынды ақпар
сводка нарушений - олсыздықтар ақпары
“сводка нарушений прилагается” - “жолсыздықтар 
ақпары қоса тіркеліп отыр”

сводка новостей - жаңалықтар ақпары
сводка о ходе подписки - жазылыс барысы туралы  
ақпар

сводка оперативная - жедел ақпар
сводка первичная - бастапқы ақпар
сводка расходов - шығыс ақпары
сводка результатов - нəтижелер ақпары
сводка централизованная - бір орталыққа жинақталған 
ақпар

сводная бухгалтерская отчетность - бухгалтерлік 
жиынтық есеп-қисап

сводная бюджетная роспись - жиынтық бюджеттік тізім
сводная ведомость - жиынтық тізімдеме
сводная ведомость “счета оконечных расходов за 
почту в большом количестве” - “көп көлемдегі 
пошта үшін жұмсалған ақырғы шығыс шоттары” атты 
жиынтық тізімдеме

сводная ведомость депеш - жеделхаттардың жиынтық 
тізімдемесі

сводная ведомость отправлений - жөнелтімдердің 
жиынтық тізімдемесі

сводная карточка - жиынтық карточка
сводная номенклатура дел - істердің жиынтық 
номенклатурасы 

сводная смета затрат - жиынтық шығын сметасы
сводное планирование - жиынтықтап жоспарлау
сводное платежное поручение - жиынтық төлем 
тапсырмасы

сводное поручение депо - жиынтық депо тапсырма
сводное требование - жиынтық талап
сводные документы - жиынтық құжаттар
сводные карточки - жиынтық карточкалар
сводные сметы - жиынтық сметалар
сводный анализ доходности - табыстылыққа жиынтық 
талдау

сводный баланс - жиынтық теңгерім
сводный баланс Республики Казахстан - Қазақстан 
Республикасының жиынтық теңгерімі 

сводный годовой отчет - жылдық жиынтық есептеме
сводный годовой отчет банка - банктің жылдық 
жиынтық есептемесі

сводный индекс - жиынтық индекс
сводный индекс потребительских цен - тұтыну 
бағасының жиынтық индексі

сводный индекс розничных цен - бөлшек сауда 
бағасының жиынтық индексі

сводный лимит - жиынтық лимит
сводный материальный баланс - жиынтық 
материалдық теңгерім

сводный ордер - жиынтық ордер
сводный план - жиынтық жоспар
сводный показатель - жиынтық көрсеткіш
сводный показатель конкурентоспособности - 
бəсекелесу қабілетінің жиынтық көрсеткіші

сводный реестр - жиынтық тізілім 
сводный рейтинг банка - банктің жиынтық рейтингі
сводный список “Переводы с наложенным платежом” 

- “Үстеме төлемді аударымдар” атты жиынтық        
тізім

сводный список почтовых переводов и разрешений 
на оплату - пошта аударымдарының жəне төлемақы 
төлеуге рұқсаттың жиынтық тізімі

сводный счет - жиынтық шот
сводный финансовый баланс - жиынтық қаржы 
теңгерімі

сводный финансовый баланс государства - мемлекет-
тің жиынтық қаржы теңгерімі 
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сводный финансовый баланс республики - 
республиканың жиынтық қаржы теңгерімі

сводный финансовый отчет - жиынтық қаржылық 
есептеме

сводный финансовый план - жиынтық қаржы жоспары
своевременная поставка сырья - шикізатты дер кезінде 
жеткізіп тұрушылық

своевременность - уақтылылық
своевременный - уақытында, уақтылы
своевременный платеж - уақтылы төлем
свойство - өзіндік ерекшелік, қасиет, сапа, белгі
своп - своп, айырбас 
своп “качества” - “сапаны” айырбастау 
своп базисный - базистік айырбас
своп валютно-процентный - валюталық-пайыздық 
айырбас

своп валютный - валюталық айырбас
своп долга - борышты айырбастау
своп доходности - табыстылық свопы (айырбасы)
своп ипотечный - ипотекалық айырбас
своп облигационный - облигациялық айырбас
своп обратный - кері айырбас
своп по срокам - мерзім бойынша айырбас
своп продлеваемый - ұзартылатын айырбас 
своп процентный - пайыздық айырбас
своп с нулевым купоном - нөлдік купонды своп 

(айырбас)
своп с плавающей ставкой - мөлшерлемесі құбылмалы 
айырбас

своп с постепенной выборкой - бірте-бірте іріктелетін 
своп (айырбас)

своп с целью продления срока - мерзімді ұзарту 
мақсатындағы своп (айырбас)

своп ступенчатый - баспалдақты айырбас 
“свопинг” - “свопинг” 
своп-курс - айырбас-бағам
своповская ставка - айырбас мөлшерлемесі
своп-соглашение - своп-келісім
свопцион - свопцион 
связанная акция - байланысқан акция
связанная ссуда - байланысқан несие
“связанная” страховая сумма - “байланыстырылған” 
сақтандыру сомасы

cвязанное указание - байланыстырылған нұсқау 
связанные в пачки деньги - бумаға байланған ақша 
связанные продажи - байланысқан сату
связанные ставки таможенного тарифа - кеден 
тарифінің байланыстырылған мөлшерлемелері

связанные стороны - байланысты тараптар‚ 
байланыстырылған тараптар

связанный кредит - байланған кредит
связанный с доходом - табыспен байланысқан
связанный таможенный тариф - байланыстырылған 
кеден тарифі

“связанный” финансовый кредит - 
“байланыстырылған” қаржы кредиті

связи взаимовыгодные - өзара тиімді байланыстар
связи внешнеторговые - сыртқы сауда байланыстары

связи внешнеэкономические - сыртқы экономикалық 
байланыстар

связи внутренние - ішкі байланыстар
связи договорные - шарттық байланыстар
связи международные - халықаралық байланыстар
связи торгово-экономические - сауда-экономикалық 
байланыстар

связи торговые - сауда байланыстары
связи экономические - экономикалық байланыстар
связка дел - істер бумасы 
связывание в пачки - бумалап байлау, бумалап 
байластыру

связывание капитала - капиталды байланыстыру
связь - байланыс
связь почтовая - пошта байланысы
связь прямая - тікелей байланыс
связь с общественностью - жұртшылықпен байланыс
связь телеграфная - телеграф байланысы
связь телексная - телекс байланысы
связь телетайпная - телетайп байланысы
связь телефаксная (телефаксимильная) - телефакстық 

(телефаксимилелік) байланыс
связь телефонная - телефон байланысы
связь факсимильная - факсимилелік байланыс
сговор - сөз байласу, бəтуаласу, ауыз жаласу 
сговор тайный - құпия сөз байласу
сгруппированные документы - топтастырылған 
құжаттар 

сдавать в аренду - жалға беру
сдавать деньги на хранение - сақтауға ақша өткізу
сданный на хранение - сақтауға өткізілген
сдаточная опись дел - істі тапсыру тізімдемесі
сдача - 1) артық ақшаны қайтару, қайтарым (сатып алу 
кезінде); 2) жалға беру; 3) өткізу; 4) кеңшілік жасау

сдача в залог - кепілге өткізу
сдача ценностей - құндылықтарды өткізу, 
құндылықтарды беру

сдача ценных бумаг на хранение - бағалы қағаздарды 
сақтауға өткізу

сделать вклад - салым салу
сделка - мəміле 
сделка банкнотная - банкноттық мəміле
сделка без уступки в цене - бағадан кеңшілік 
жасалмайтын мəміле

сделка биржевая - биржа мəмілесі, биржадағы мəміле‚ 
биржада тіркелген мəміле

сделка брокерская - делдалдық мəміле
сделка в иностранной валюте - шетел валютасымен 
жасалатын мəміле

сделка в рассрочку - бөліктеп төлеу мəмілесі, мəулеттік 
мəміле

сделка валютная - валюталық мəміле
сделка валютного опциона - валюта опционы    
мəмілесі

сделка взаимовыгодная - өзара тиімді мəміле
сделка вне биржи (внебиржевая) - биржадан тыс 
мəміле

сделка двусторонняя - екі жақты мəміле
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сделка депозитная - депозиттік мəміле
сделка долгосрочная - ұзақ мерзімдік мəміле
сделка за доллары - долларға жасалатын мəміле
сделка за наличные - қолма-қол ақшаға жасалатын 
мəміле

сделка за наличный расчет - қолма-қол есеп айырысуға 
жасалатын мəміле

сделка за наличный расчет (за наличные) - қолма-қол 
есеп айырысу мəмілесі

сделка за пределами биржевого зала - биржа 
құжырасынан тыс жерде жасалатын мəміле

сделка инкассовая - инкассолық мəміле
сделка кассовая - кассалық мəміле 
сделка “КАШ” (“КЭШ”) - “КАШ” (“КЭШ”) мəміле 
сделка компенсационная - өтемақылық мəміле 
сделка кредитная - кредиттік мəміле
сделка купли-продажи - сатып алу-сату мəмілесі
сделка лизинговая - лизингілік мəміле
сделка ликвидационная - тарату мəмілесі
сделка лицензионная - лицензиялық мəміле
сделка международная - халықаралық мəміле
сделка меновая - айырбас мəмілесі
сделка на бирже - биржадағы мəміле 
сделка на понижение - төмендетуге жасалған мəміле
сделка на понижение биржевых курсов - биржа 
бағамын төмендетуге жасалған мəміле

сделка “на расстоянии вытянутой руки” - “қол созым 
қашықтағы” мəміле

сделка “на сегодня” - “бүгінгілік” мəміле
сделка на срок - мерзімдік мəміле
сделка наличная - қолма-қол ақша мəмілесі 
сделка недобросовестная - арамы мəміле
сделка несправедливая - əділетсіз мəміле
сделка нестандартная - стандартсыз мəміле
сделка нечестная - ұждансыз мəміле
сделка “обмен за наличные” - “қолма-қол ақшаға 
айырбастау” мəмілесі

сделка обменная - айырбас мəмілесі
сделка односторонняя - бір тараптық мəміле
сделка опционная - опциондық мəміле
сделка “офсет” - “офсет” мəмілесі 
сделка офсетная - офсеттік мəміле 
сделка офшорная - офшорлық мəміле
сделка по взаимовыгодному обмену - өзара тиімді 
айырбас мəмілесі

сделка по форвардной продаже - форвардтық сату 
жөніндегі мəміле

сделка по цене нетто - таза баға жөніндегі мəміле
сделка покрытия - өтеу мəмілесі, орнын толтыру 
мəмілесі

сделка посредническая - делдалдық мəміле
сделка премиальная - сыйлықақылы мəміле
сделка пролонгационная - ұзартпалы мəміле
сделка противозаконная - заңға қарсы мəміле
сделка рыночная - нарықтық мəміле
сделка с документарным аккредитивом - 
құжаттамалық аккредитивпен жасалған мəміле

сделка с залогом - кепілзатты мəміле

сделка с иностранной валютой - шетел валютасымен 
жасалған мəміле

сделка с капиталом - капиталмен жасалған мəміле
сделка с клиентом на срок - клиентпен жасасылған 
мерзімдік мəміле

сделка с конвертируемой валютой - айырбасталатын 
валютамен жасалған мəміле

сделка с кредитом - кредитпен жасалған мəміле
сделка с маржей - маржалы мəміле
сделка с наличным товаром - қолдағы тауармен 
жасалған мəміле

сделка с недвижимостью - жылжымайтын мүлікпен 
жасалатын мəміле

сделка с немедленным расчетом - бірден (дереу) есеп 
айырысатын мəміле

сделка с обратной премией - кері сыйлықақылы мəміле
сделка с оплатой в рассрочку - мəулеттік төлемақылы 
мəміле

сделка с опционом - опционды мəміле
сделка с отсрочкой расчета - мəулеттік есеп 
айырысатын мəміле

сделка с полной компенсацией - толық өтемақылы 
мəміле

сделка с предварительной премией - алдын ала 
сыйлықақылы мəміле

сделка с премией - сыйлықақылы мəміле
сделка с процентным арбитражем - пайыздық 
арбитражды мəміле

сделка с ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
жасалатын мəміле

сделка с частичной компенсацией - ішінара өтемақылы 
мəміле

сделка самофинансируемая - өзін-өзі 
қаржыландыратын мəміле

сделка “свитч” - “свитч” мəмілесі 
сделка своп - своп мəміле 
сделка со связанными с банками лицами - банктермен 
байланысы бар тұлғалармен жасалатын мəміле 

сделка срочная - мерзімдік мəміле
сделка твердая - кесімді мəміле 
сделка торговая - сауда мəмілесі 
сделка учетная - есептік мəміле
сделка факторинговая - факторингілік мəміле
сделка финансовая - қаржы мəмілесі
сделка финансового лизинга - қаржы лизингісі 
мəмілесі

сделка фондовая - қор мəмілесі
сделка “форвард” - “форвард” мəмілесі
сделка форвардная - форвардтық мəміле 
сделка фьючерская / фьючерсная - фьючерстік мəміле 
сделки в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі мəмілелер

сделки денежные - ақшалай мəмілелер
сделки за наличный расчет - қолма-қол ақшаға есеп 
айырысуға жасалған мəмілелер

сделки инсайдеров - инсайдерлер мəмілелері
сделки комиссионные - комиссиялық мəмілелер
сделки многосторонние - көп тарапты мəмілелер
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сделки на срок - мерзімдік мəмілелер
сделки на фондовой бирже - қор биржасындағы 
мəмілелер

сделки РЕПО - репо мəмілелер 
сделки с акциями - акциялармен жасалатын мəмілелер
сделки с недвижимостью - жылжымайтын мүлікпен 
жасалатын мəмілелер

сделки с облигациями - облигациялармен жасалатын 
мəмілелер

сделки с премией - сыйлық ақылы мəмілелер
сделки с производными ценными бумагами - туынды 
бағалы қағаздармен жасалатын мəмілелер

сделки с фьючерсными и опционными контрактами 
- фьючерстік жəне опциондық келісімшарттармен 
жасалатын мəмілелер

сделки со связанными с банком лицами - банкімен 
байланысқан тұлғалармен жасасылатын мəмілелер

сделки финансовые - қаржы мəмілелері
сделки, подлежащие налогообложению - салық 
салынуға тиіс мəмілелер

сдельная плата - кесімді ақы
сдельно-прогрессивная система заработной платы - 
кесімді-үдемелі жалақы жүйесі

сдельно-прогрессивная система оплаты труда - 
еңбекке ақы төлеудің кесімді-үдемелі жүйесі

сдерживание - тежеу
сдерживание инвестиций - инвестицияларды тежеу 
сдерживание инфляции - инфляцияны тежеу
сдерживание роста заработной платы - жалақының 
өсуін тежеу 

сдерживание роста кредитов - кредиттің өсуін тежеу
сдерживание роста цен - бағаның өсуін тежеу
сдерживающая фискальная политика - тежеушілік 
қазыналық саясат, қазынаның тежеушілік саясаты

СДР (специальные права заимствования) - СДР 
(арнаулы өзара қарыз құқықтары)

себестоимость - өзіндік құн 
себестоимость продукции (работ, услуг) - өнімнің 

(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік 
құны

себестоимость сметная - сметалық өзіндік құн
сегмент рынка - нарық сараланымы 
сегмент финансового рынка - қаржы нарығының 
сараланымы

сегментация - саралау (сегменттеу)
сегментация рынка - нарықты саралау 
сегментация финансового рынка - қаржы нарығын 
саралау

сегментация фондового рынка - қор нарығын саралау
сегодняшняя котировка - бүгінгі баға белгіленімі
сегодняшняя цена - бүгінгі баға
сегрегация - сегрегация, бөлу, бөліктеу 
СЕДЕЛ (центр поставки ценных бумаг) - СЕДЕЛ 

(бағалы қағаздарды жеткізу орталығы)
сезон - маусым 
сезонная кредитная линия - маусымдық кредит желісі 
сезонная линия кредита - кредиттің маусымдық желісі
сезонная ссуда - маусымдық несие

сезонная цена - маусымдық баға
сезонное дифференцирование цен - бағаны маусымдық 
саралау

сезонность спроса на ссуды - несиеге сұраныстың 
маусымдылығы

сезонные колебания цен - бағаның маусымдық ауытқуы
сезонные пошлины - маусымдық баждар
сезонные таможенные пошлины - маусымдық кеден 
бажы

сезонный кредит - маусымдық кредит
сезонный спад спроса- - сұраныстың маусымдық 
құлдырауы

сейсмическое районирование - сейсмикалық 
аудандастыру

сейсмограмма - сейсмограмма 
сейсмостойкость - сейсмикаға төзімділік
сейсмотренировка - сейсмикалық жаттықтыру
сейф - сейф, жағдан, болатсандық 
сейф банковский - банк сейфі
сейф в банке для хранения ценностей - банкте 
құндылықтарды сақтайтын сейф 

сейф депозитный - депозит сейфі 
сейф для хранения кассы - кассаны сақтауға арналған 
сейф

сейф для хранения ценностей в банке - банкте 
құндылықтарды сақтауға арналған сейф

сейф для хранения ценностей и документации - 
құндылықтар мен құжаттарды сақтауға арналған сейф

сейф ночной - түнгі сейф
сейф стальной - болат сейф
сейф, сдаваемый банком в аренду клиенту - банк 
клиентке жалға беретін сейф

сейфовая наличность - сейфтегі қолма-қол ақша 
сейфовое хранение документов - құжаттарды сейфте 
сақтау 

сейфовое хранилище - сейфті қойма 
секвестироваиие - секвестрлеу
секвестирование документов - құжаттарға тыйым салу 
секвестировать - секвестрлеу, қысқарту 
секвестр - секвестр 
секвестр бюджета - бюджет секвестрі 
секвестр бюджетный - бюджетті қысқарту
секвестр расходов незащищенных статей бюджета 

- бюджеттің қорғалмаған баптарының шығысын 
қысқарту

секвестрование - секвестрлеу
секвестрование расходов - шығысты секвестрлеу
секвестрование расходов бюджета - бюджет шығысын 
секвестрлеу

секограмма - секограмма
секограмма для слепых - зағиптарға арналған 
секограмма 

секография - секография
секрет - құпия, жасырын 
секрет банковский - банк құпиясы
секрет государственный - мемлекеттік құпия
секрет коммерческий - коммерциялық құпия
секрет торговли (торговый) - сауда құпиясы
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секретариат - хатшылық 
секретариат акционеров - акционерлер хатшылығы
секретарь - хатшы 
секретарь банка - банк хатшысы
секретарь исполнительный - атқарушы хатшы
секретарь ответственный - жауапты хатшы
секретарь-референт - референт-хатшы 
секретарь-стенограф - стенографияшы хатшы 
секретер - секретер 
секретная экспертная комиссия - құпия сараптау 
комиссиясы 

секретно - құпия 
секретное делопроизводство - құпия ісқағаздарын 
жүргізу 

секретность - құпиялық 
секретность банковских операций - банк 
операцияларының құпиялығы 

секретный номер карточки - карточканың құпия нөмірі
секретный резервный фонд - құпия сақтық қор
сектор - сектор 
сектор банковский - банк секторы
сектор ведущий - жетекші сектор
сектор вексельный - вексель секторы
сектор государственный - мемлекеттік сектор
сектор ипотечного кредита - ипотекалық кредит 
секторы

сектор коммерческий - коммерциялық сектор
сектор корпоративный - корпоративтік сектор
сектор кредитов и гарантий - кредиттер мен 
кепілдіктер секторы

сектор негосударственный - беймемлекеттік сектор
сектор некоммерческий - бейкоммерциялық сектор
сектор обработки - өңдеу секторы
сектор обслуживания - қызмет көрсету секторы
сектор по делопроизводству - іс қағаздарын жүргізу 
секторы 

сектор по организации розничной торговли 
товаров народного потребления - халық тұтынатын 
тауарлардың бөлшек саудасын ұйымдастыру жөніндегі 
сектор 

сектор по работе с персоналами - қызметкерлермен 
жұмыс секторы 

сектор потребительский - тұтынушылар секторы
сектор развития и продаж - дамыту жəне сату секторы 
сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Э) 

- халықаралық электрлі байланыс одағының электрлі 
байланысты стандарттау секторы

сектор услуг - көрсетілетін қызметтер секторы, 
қызметтер көрсету секторы

сектор финансовый - қаржы секторы
сектор финансовых корпораций - қаржылық 
корпорациялар секторы

сектор финансовых учреждений - қаржы мекемелері 
секторы

секунда - секунда 
секунда-вексель - секунда-вексель 
секция - секция 
секция биржи - биржа секциясы

секция брокерская - делдалдық секция
секция продажи активных облигаций - актив 

(белсенді) облигацияларды сату секциясы
секция продажи иностранных ценных бумаг - шетел 
бағалы қағаздарын сату секциясы

секция продажи неактивных облигаций - бейактив 
(енжар) облигацияларды сату секциясы

секция продажи облигаций - облигацияларды сату 
секциясы

секьюритизация - секьюритизация, секьюриттеу, 
бағалы қағазға айналдыру

секьюритизация активов - активтерді секьюриттеу 
(бағалы қағаздарға айналдыру)

секьюритизация банковских кредитов - банк кредитін 
секьюриттеу (бағалы қағаздарға айналдыру)

секьюритизированная бумага - секьюриттелген қағаз
секьюритизированная закладная - секьюриттелген 
кепілхат

селективный - іріктемелі, талғамалы 
селективный кредитный контроль - іріктемелі несие 
бақылауы

селективный протекционизм - іріктемелі 
қолдампаздық 

селективный сбыт - іріктемелі өткізім
селективный спрос - іріктемелі сұраныс
селекция - селекция, іріктелім
селекция отрицательная - теріс селекция
селетренировка - селге қарсы жаттықтыру
селинг - селинг (опцион саудасы)
сельская почтовая служба - ауылдық пошта қызметі
сельский сход - ауылдық жиын, жиналыс
сельское отделение почтовой связи - пошта 
байланысының ауылдық бөлімшесі

сельское почтовое отделение связи (СОПС) - ауылдық 
пошта байланыс бөлімшесі

сельскохозяйственная ипотека - ауыл шаруашылық 
ипотекасы

сельскохозяйственная коммерческая бумага - ауыл 
шаруашылығының коммерциялық қағазы

сельскохозяйственная ссуда - ауыл шаруашылық 
несиесі

сельскохозяйственный банк (сельхозбанк) - ауыл 
шаруашылық банкі

сельскохозяйственный кредит - ауыл шаруашылық 
кредиті

семейная акция - отбасылық акция
семейная облигация - отбасылық облигация
семинар - семинар
семинар-совещание - семинар-кеңес 
семья - отбасы
сепаратизм - жікшілдік, сепаратизм 
сепаратный - бөлек, оңаша 
сепаратор - сепаратор
сервисное обслуживание - сервистік қызмет көрсету 
сердечник - өзекше 
серебро - күміс
серебро в слитках - құйма күміс
серебряная валюта - күміс валюта
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серебряная кредитная карточка - несиелік күміс 
карточка

серебряная монета - күміс шақа, күміс мəнет
серебряные деньги - күміс ақша
серебряный сертификат - күміс сертификат 
серебряный слиток - күміс құйма
серебряный стандарт - күміс стандарт
серебряный тенге - күміс теңге
серебряный тиын - күміс тиын
сериальная ссуда - сериялық несие
серийная облигация - сериялық облигация
серийный номер - сериялық нөмір
серийный номер чека - чектің сериялық нөмірі
серия - серия
серия акций - акциялар сериясы
серия государственного займа - мемлекеттік қарызхат 
сериясы

серия облигаций - облигациялар сериясы
серия облигаций займа - қарыз облигацияларының 
сериясы

серия облигаций компании - компания 
облигацияларының сериясы

серия опционов - опциондар сериясы 
серия правителственных счетов - үкімет шоттарының 
сериясы

серия сертификатов - сертификаттар сериясы
сертификат - сертификат, куəлік, құжат 
сертификат автобанка - автобанк сертификаты
сертификат акции - акция сертификаты
сертификат акции на предъявителя - ұсынушыға 
арналған акция сертификаты

сертификат акционерный - акционерлік сертификат
сертификат аудитора - аудитордың сертификаты
сертификат аудиторский - аудиторлық сертификат
сертификат балансовый - теңгерім сертификаты
сертификат банка (банковский) - банк сертификаты
сертификат банковский (банка) - банк сертификаты
сертификат бенефициара - бенефициар сертификаты
сертификат бумажный - қағаз сертификаты
сертификат валютный - валюта сертификаты
сертификат вкладной - салым ақша сертификаты
сертификат государственный - мемлекеттік сертификат
сертификат, дающий право на получение дивиденда - 
дивиденд алуға құқық беретін сертификат

сертификат денежного рынка - ақша нарығы 
сертификаты

сертификат денежный - ақша сертификаты
сертификат депозитный - депозиттік сертификат
сертификат доверия - сенім сертификаты
сертификат долевого участия - үлестік қатысу 
сертификаты 

сертификат долевой - үлескерлік сертификат
сертификат задолженности - берешек сертификаты
сертификат закладной - кепілхат сертификаты
сертификат залоговый - кепілзат сертификаты
сертификат золотой - алтын сертификат
сертификат именной - бəсіре сертификат, атаулы 
сертификат, есімді сертификат 

сертификат инвестиционный - инвестициялық 
сертификат

сертификат инкорпорации - инкорпорация 
сертификаты

сертификат ипотечный - ипотекалық сертификат
сертификат казначейский - қазынашылық сертификаты
сертификат качества - сапа сертификаты
сертификат коммерческий - коммерциялық сертификат
сертификат международный - халықаралық сертификат
сертификат на предъявителя - ұсынушыға арналған 
сертификат

сертификат на прибыль - пайдаға берілген сертификат
сертификат на участие в подписке - жазылысқа қатысу 
сертификаты

сертификат на участие в подписке на ценные бумаги 
- бағалы қағаздарға жазылысқа қатысуға арналған 
сертификат

сертификат налоговой очистки - салықтық тазарту 
сертификаты

сертификат налоговый - салық сертификаты
сертификат номинальной стоимости - атаулы құн 
сертификаты

сертификат о почтовом отправлении - пошта 
жөнелтімі туралы сертификат

сертификат о праве собственности на акции - акцияға 
меншік құқығы туралы сертификат

сертификат о приемке - қабылдау туралы сертификат
сертификат облигации - облигация сертификаты
сертификат облигационный - облигациялық 
сертификат

сертификат опционный - опциондық сертификат
сертификат организации - ұйым сертификаты
сертификат партнерства - əріптестік сертификаты
сертификат платежный - төлем сертификаты
сертификат подписной - жазылыс сертификаты
сертификат полномочий хранителя - сақтаушы 
өкілеттігінің сертификаты

сертификат приватизационный - жекешелендіру 
сертификаты

сертификат производителя - өндіруші сертификаты
сертификат происхождения - шығарылған жер 
сертификаты

сертификат расчетный - есеп айырысу сертификаты, 
есептік сертификат

сертификат регистрационный - тіркеу сертификаты
сертификат рентный - ренталық сертификат
сертификат с номинальной суммой - сомасы атаулы 
сертификат

сертификат с плавающей ставкой - мөлшерлемесі 
құбылмалы сертификат

сертификат сальдовый - сальдо сертификаты, қалдық 
сертификаты, айырма сертификаты

сертификат сберегательный - жинақ сертификаты
сертификат свободнообращающийся - еркін 
айналыстағы сертификат

сертификат серебряный - күміс сертификат
сертификат соответствия - сəйкес келу сертификаты
сертификат срочный - мерзімдік сертификат
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сертификат стоимости - құн сертификаты
сертификат страховой - сақтандыру сертификаты
сертификат сюрвейера - сюрвейер 
сертификат титула собственности - меншік титулының 
сертификаты

сертификат товарищества - серіктестік сертификаты
сертификат торговый - сауда сертификаты
сертификат транзитный - транзит сертификаты
сертификат требования - талап ету сертификаты
сертификат участия - қатысу сертификаты 
сертификат участия в голосующем трасте - дауыс 
беретін сенім қорына қатысу сертификаты

сертификат ценной бумаги - бағалы қағаз сертификаты
сертификат ценной бумаги на предъявителя - 
ұсынушыға арналған бағалы қағаз сертификаты

сертификат эмиссионной ценной бумаги - эмиссиялық 
бағалы қағаз сертификаты

сертификат эмиссионный - эмиссиялық сертификат
“сертификаты передачи” - “табыстау сертификаттары”
“сертификаты превращения” - “айналдыру 
сертификаттары”

сертификаты рефинансирования - қайта 
қаржыландыру сертификаттары

сертификаты с увеличенной доходностью - 
табыстылығы көбейтілген сертификаттар

сертификация - сертификаттау 
сертификация посреднических организаций - 
делдалдық ұйымдарды сертификаттау

сертификация соответствия требованиям 
госстандарта - мемлекеттік стандарт талаптарына 
сəйкестікті сертификаттау

сертифицированный бухгалтер - сертификатталған 
бухгалтер, сертификат берілген бухгалтер

серьезный ущерб - елеулі залал
сессия - сессия 
сессия биржевая - биржалық сессия 
сессия бюджетная - бюджеттік сессия
сессия внеочередная - кезектен тыс сессия
сессия очередная - кезекті сессия
сессия торговая - сауда сессиясы 
сетевые показатели бюджетных учреждений - 
бюджеттік мекемелердің желілік көрсеткіштері, 
бюджеттік мекемелердің тораптық көрсеткіштері

сетка тарифная - тарифтік кесте
сетка управления - басқару кестесі 
сетчатая гелиогравюра - торкөзді гелиогравюра
сеть абонентского доступа - абоненттік қол жетімді 
желі

сеть агентов - агенттер желісі
сеть агентств - агенттіктер желісі
сеть глобальная - ғаламдық желі
сеть дилерская - дилерлік желі
сеть дистрибьютерская - дистрибьютерлік желі
сеть информационная - ақпараттық желі
сеть кассовых автоматов банка - банктің кассалық 
автоматтар торабы

сеть клиентов - клиенттер желісі
сеть компьютерная - компьютерлік желі

сеть почтовой связи - пошталық байланыс желісі
сеть телексная - телекс торабы
сеть телетайпная - телетайп торабы
сеть телефонная - телефон желісі
сеть торговая - сауда желісі
сеть факсимильной связи - факсимилелік байланыс 
желісі

сеть филиалов - филиалдар желісі
сеть ЭВМ - ЭЕМ желісі
сеть электронная - электронды желі
сжатие денежной массы - ақша массасын сығымдау, 
ақша массасын қусыру 

сжатие кредита - несиені қусыру 
сжатые деньги - қусырылған ақша, қысыңқы ақша, 
сығымдалған ақша

сжатый баланс - сығымдалған теңгерім
сжатый финансовый отчет - сығымдалған қаржы есебі, 
жинақы қаржы есебі

сигиллография - сигиллография 
сигнал “Внимание всем!” - “Баршаның назарына!” 
дабылы

сигнализация - дабылнама 
сигнальный знак - дабыл белгісі
сигнатура - сигнатура 
сила - күш 
сила законная - заңды күш
“сила зеленых” - “жасылдардың күші” (ақшаның билігі)
сила юридическая - заңи күш
сила юридического документа - заңи құжат күші
силы гражданской обороны - азаматтық қорғаныс 
күштері

сильно действующие ядовитые вещества - күшті əсер 
ететін улы заттектер

символ - символ, рəміз 
символ акции - акция рəмізі 
символ корпоративный - корпоративтік символ, 
корпоративтік рəміз

символ переадресования - қайта жолдау рəмізі 
символ переадресования чеков - чектерді қайта жолдау 
рəмізі

символ стоимости - құн рəмізі
символ торговый - сауда рəмізі 
симеталлизм - симеталлизм 
симпозиум - симпозиум
симптом - симптом 
синдикат - синдикат 
синдикат андеррайтеров - андеррайтерлер синдикаты
синдикат банков (банковский) (консорциум) - банк 
синдикаты (консорциум)

синдикат маклеров - делдалдар синдикаты
синдикат по покупке - сатып алу жөніндегі синдикат 
синдикат по покупке ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды сатып алу жөніндегі синдикат

синдикат по продаже ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды сату жөніндегі синдикат

синдикат финансовый - қаржы синдикаты
синдикат эмиссионный - эмиссиялық синдикат
синдикат-эмитент - эмитент-синдикат
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синдикация / синдицирование - синдикация, 
синдикаттау, бірлестіру

синдицирование “на лучших условиях” - “өте жақсы 
жағдайда” бірлестіру

синдицирование кредита - несиені бірлесіп беру, 
несиені бірлестіру

синдицированная заявка - синдикатталған өтінім
синдицированная операция - синдикатталған операция, 
бірлестірілген операция

синдицированная организация - синдикатталған ұйым
синдицированные акции - синдикатталған акциялар
синдицированные инвестиции - синдикатталған 
инвестициялар

синдицированный - синдикатталған 
синдицированный банковский кредит - 
синдикатталған банк кредиті

синдицированный кредит (консорциальный кредит) - 
бірлестірілген кредит (консорциумдық кредит)

синекура - синекура, жеңіл-желпі борыш 
синергетический эффект - синергетикалық нəтиже, 
жеңіл-желпі нəтиже

синергизм - синергизм 
синергия - синергия 
синтетические показатели - жинақтамалы 
көрсеткіштер

синтетические счета - жинақтамалы шоттар
синтетический бухгалтерский учет - жинақтамалы 
бухгалтерлік есеп

синтетический индекс - жинақтамалы индекс
синтетический счет депо - жинақтамалы депо шот
синтетический учет - жинақтамалы есеп
синтетический финансовый инструмент - 
жинақтамалы қаржы құралы

синхронная работа сортировочной машины - 
сұрыптау машинасының ілеспе жұмысы

синхронность - үйлесімділік; ілеспе 
синхронный перевод - ілеспе аударма
система - жүйе
система автоматизированная - автоматтандырылған 
жүйе 

система автоматизированной обработки информации 
- ақпаратты автоматтандырылған өңдеу жүйесі

система автоматическая - автоматты жүйе
система автоматических котировок - автоматты түрде 
баға белгілеу жүйесі

система автоматического регулирования - автоматты 
реттеу жүйесі

система автоматического управления - автоматты 
басқару жүйесі

система автоматической обработки данных - 
деректерді автоматты өңдеу жүйесі

система административная - əкімшілік жүйе
система административного управления - əкімшілік 
басқару жүйесі

система акцептования - акцептеу (ризалық беру) жүйесі
система балансов - теңгерімдер жүйесі
система “банк-клиент” - “банк-тапсырыскер” жүйесі
система банковская - банк жүйесі

система банковских филиалов - банк филиалдарының 
жүйесі

система безбумажной обработки платежных 
документов - төлем құжаттарын қағазсыз өңдеу 
жүйесі

система безналичных денежных переводов - қолма-қол 
ақшасыз аударымдар жүйесі

система безналичных зачетов взаимных требований 
и обязательств - өзара талаптар мен міндеттемелерді 
қолма-қол ақшасыз есепке алу жүйесі

система безналичных расчетов - қолма-қол ақшасыз 
есеп айырысу жүйесі

система блоков - топтамалар жүйесі
система бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
жүйесі

система бухгалтерского учета накопительных 
пенсионных фондов - жинақтаушы зейнетақы 
қорларының бухгалтерлік есеп жүйесі

система бухгалтерского учета по методу двойной 
записи - екі жақты жазба əдісі бойынша бухгалтерлік 
есеп жүйесі

система бухгалтерского учета по методу одинарных 
записей - жалғыз жазба əдісі бойынша бухгалтерлік 
есеп жүйесі

система бюджетная - бюджеттік жүйе
система валютная - валюта жүйесі, валюталық жүйе
система валютных курсов - валюта бағамдары жүйесі
система валютных ограничений - валюталық 
шектеулер жүйесі

система ваучеров - ваучерлер жүйесі
система ввода информации в режиме “он-лайн” - “он-
лайн” режимінде ақпарат енгізу жүйесі

система ведения реестра владельцев ценных бумаг - 
бағалы қағаздар иелерінің тізілімін жүргізу жүйесі

система взаимных участий - өзара қатысу жүйесі
система взаимозачетов - өзара есепке алу жүйесі
система взаиморасчетов - өзара есеп айырысу жүйесі
система всемирная - дүниежүзілік жүйе
система Всемирных межбанковских финансовых 
телекоммуникаций (СВИФТ) - Дүниежүзілік банк 
аралық қаржылық телекоммуникациялар жүйесі 
(СВИФТ)

система выжидания - аңысын аңдау жүйесі 
система выравнивания курсов - бағамдарды 
теңдестіру жүйесі

система выравнивания финансовых затрат - қаржы 
шығынын теңдестіру жүйесі

система гарантий - кепілдіктер жүйесі
система гарантирования цен - бағаға кепілдік беру 
жүйесі

система гибкая - икемді жүйе
система гибких тарифов и скидок - икемді тарифтер 
мен шегерімдер жүйесі

система гибкой поддержки курса - бағамды икемді 
қолдау жүйесі 

система глобальная - ғалами жүйе
система голосования “одна акция - один голос” - 
дауыс берудің “бір акция - бір дауыс” жүйесі
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система государственной поддержки - мемлекеттік 
қолдау жүйесі

система двойного курса - екі жақты валюталық бағам, 
қосарлы валюталық бағам 

система двойного расчета заработной платы - 
жалақыны екі жақты есептеу жүйесі

система двойного счета - екі жақты шот жүйесі
система двойного учета - екі жақты есепке алу жүйесі
система двойного учета сбережений - жинақ ақшаны 
қос қайтара есептеу жүйесі

система двойной бухгалтерии - екі жақты бухгалтерия 
жүйесі

система двойной валюты - екі жақты валюта жүйесі, 
қос валюта жүйесі, қосарлы валюта жүйесі

система двойной конвертируемости - қос қайтара 
айырбасталымдылық жүйесі

система двойных счетов - екі жақты шоттар жүйесі
система двойных цен - екі жақты баға жүйесі
система двустороннего клиринга - екі тарапты клиринг 
жүйесі

система дегрессивного комиссионного 
вознаграждения - азаймалы комиссиялық сыйақы 
жүйесі

система действующая - қолданыстағы жүйе
система денежная - ақша жүйесі
система денежного аванса - ақшалай аванс жүйесі
система денежного обращения - ақша айналысы жүйесі
система депозитарная - депозитарлық жүйе
система депозитная - депозиттік жүйе
система десятичная - ондық жүйе
система дистанционного управления - қашықтан 
басқару жүйесі

система договорная - шарттық жүйе
система документации - құжаттама жүйесі 
система дополнительного финансирования - қосымша 
қаржыландыру жүйесі (Халықаралық валюта қорында)

система еврочеков - еурочектер жүйесі
система единиц - өлшемдер жүйесі, бірліктер жүйесі
система единого времени - бірыңғай уақыт жүйесі
система единого счета - бірыңғай шот жүйесі
система жиросчетов - жирошоттар жүйесі 
система запрашиваемой и предлагаемой цены в 
биржевых операциях - биржа операцияларындағы 
сұралатын жəне ұсынылатын баға жүйесі

система заработной платы - жалақы жүйесі
система защиты - қорғау жүйесі
система защиты инвестора - инвесторды қорғау жүйесі
система зеленой карты - жасыл карта жүйесі
система знаковая - таңбалау жүйесі 
система индексов - индекстер жүйесі
система индексов цен - баға индекстері жүйесі
система интерактивная - интерактивті жүйе
система информации - ақпарат жүйесі
система информации маркетинга - маркетингінің 
ақпарат жүйесі

система информационная - ақпараттық жүйе
система информационно-поисковая - ақпараттық-
іздестіру жүйесі

система казначейской эмиссии - қазынашылық эмиссия 
жүйесі

система карточная - карточкалық жүйе
система кассиров - кассирлер жүйесі
система кассовых терминалов - кассалық терминалдар 
жүйесі

система каталогов - каталогтер жүйесі 
система квот - үлестемелер жүйесі
система классификации - сыныптау жүйесі
система “клиент-банк” - “клиент-банк” жүйесі 
система клиринга - клиринг жүйесі
система коммерческих банков - коммерциялық банктер 
жүйесі

система компенсационного финансирования - 
өтемақылы қаржыландыру жүйесі 

система компенсационного финансирования 
на случай непредвиденных обстоятельств - 
болжанбаған мəн-жайлар болған жағдайда өтемақылы 
қаржыландыру жүйесі

система компьютерная - компьютерлік жүйе
система контокоррентного кредита - контокорренттік 
кредит жүйесі

система контрактов - келісімшарттар жүйесі
система контроля - бақылау жүйесі
система контроля за депозитами - депозиттерді 
бақылау жүйесі

система контроля рисков - тəуекелді (қатерді) бақылау 
жүйесі

система кредитная - кредит жүйесі 
система кредитного ранжирования - кредиттік саралау 
жүйесі

система кредитного рейтинга - несие рейтингісінің 
жүйесі

система кредитования - кредит беру (несиелендіру) 
жүйесі

система кредитовых переводов - кредиттік аударымдар 
жүйесі

система магнитно-маркерной идентификации - 
магниттік-маркерлік сəйкестендіру жүйесі

система малых электронных вычислительных машин 
- шағын электронды есептеу машиналарының жүйесі

система маркетинга - маркетинг жүйесі
система маркетинговая - маркетингілік жүйе
система маркетингового контроля - маркетингілік 
бақылау жүйесі

система маркетинговой информации - маркетингілік 
ақпарат жүйесі

система межбанковских денежных расчетов - банк 
аралық ақшалай есеп айырысу жүйесі

система межбанковских электронных клиринговых 
расчетов (ЧИПС) - банк аралық электрондық 
клирингілік есеп айырысу жүйесі (ЧИПС)

система менеджмента качества - сапа менеджменті 
жүйесі

система называемая “снежный ком” - “қар соқта” деп 
аталатын жүйе

система накопления сбережений - жинақ ақшаның 
қорлану жүйесі
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система налогов (налоговая) - салықтар жүйесі
система налогового кредита - салық кредиті жүйесі 
система налогообложения - салық салу жүйесі
система народных банков - халық банктері жүйесі
система национальная - ұлттық жүйе
система национального рынка - ұлттық нарық жүйесі
система национального счетоводства - ұлттық 
есепшілік жүйесі

система национальных банков - ұлттық банктер жүйесі
система национальных сбережений - ұлттық жинақ 
ақша жүйесі 

система национальных счетов - ұлттық шоттар жүйесі
система начислений пособий по безработице - 
жұмыссыздық бойынша жəрдемақы есептеу жүйесі

система непрерывного сличения - үздіксіз салыстыру 
жүйесі

система нормативной правовой информации - 
нормативтік құқықтық ақпарат жүйесі

система нумерации и регистрации ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды нөмірлеу жəне тіркеу жүйесі

система обеспечения бумажных денег золотом 
и серебром - бағалы қағаздарды алтынмен жəне 
күміспен қамтамасыз ету жүйесі 

система обеспечения вкладов - салымдарды 
қамтамасыз ету

система обмена - айырбас жүйесі
система обмена данными - деректер алмасу жүйесі
система обменных курсов - айырбас бағамдары жүйесі
система обработки данных - деректерді өңдеу жүйесі
система обработки информации - ақпаратты өңдеу 
жүйесі

система объединенного бухгалтерского учета - 
біріккен бухгалтерлік есеп жүйесі

система обязательной регистрации - міндетті тіркелу 
жүйесі

система ограничений - шектеулер жүйесі
система одного кассира - бір кассир жүйесі
система однократного учета - бір қайтара есептеу 
жүйесі

система однократного учета сбережений - жинақ 
ақшаны бір қайтара есептеу жүйесі

система оперативного регулирования - жедел реттеу 
жүйесі

система операционная - операциялық жүйе
система оплаты труда - еңбекке ақы төлеу жүйесі, 
еңбекақы жүйесі

система ответственности - жауапкершілік жүйесі
система открытых торгов - ашық сауда-саттық жүйесі
система отчетности - есеп-қисап жүйесі
система охранной сигнализации - күзет дабыл жүйесі
система оценки (оценочная) - бағалау жүйесі
система оценки качества активов - активтердің 
сапасын бағалау жүйесі

система оценки потенциальных заемщиков - əлеуетті 
қарызгерлерді бағалау жүйесі

система партий - топтамалар жүйесі
система пенсионного обеспечения - зейнетақымен 
қамсыздандыру жүйесі

система передачи данных - деректерді табыстау жүйесі
система передачи информации - ақпарат табыстау 
жүйесі

система перестрахования - қайта сақтандыру жүйесі
система планирования - жоспарлау жүйесі
система планов - жоспарлар жүйесі
система платежей (платежная) - төлемдер жүйесі
система платежей наличными - қолма-қол төлемдер 
жүйесі

система подачи заказов - тапсырыстар беру жүйесі
система подтверждения - растау жүйесі
система пожарной защиты - өрттен қорғау жүйесі 
система полного учета затрат - шығынды толық есепке 
алу жүйесі

система поощрений - көтермелеу жүйесі
система почтовая - пошта жүйесі
система почтовых жиросчетов - пошта жирошоттары 
жүйесі

система предельных размеров кредита - кредиттің 
шекті мөлшерлері жүйесі

система предоставления кредита - кредит беру жүйесі
система предпочтений - артықшылықтар жүйесі
система премиальная - сыйлықақы жүйесі
система преференциальных ссуд - пұрсатты несие 
жүйесі 

система преференций - пұрсаттылықтар жүйесі
система принципов налогообложения - салық салу 
қағидатының жүйесі

система приоритетов - басымдықтар жүйесі
система проверки кредитоспособности - несиеге 
қабілеттілікті тексеру жүйесі 

система программирования - бағдарламалау жүйесі
система программная - бағдарлама жүйесі
система прогрессивного комиссионного 
вознаграждения - үдемелі комиссиялық сыйақы 
жүйесі

система продажи в рассрочку - мəулеттік сату жүйесі
система продажи и обратной покупки - сату жəне кері 
сатып алу жүйесі

система проектирования - жобалау жүйесі
система пролонгированного кредитования МВФ - 
ХВҚ-ның ұзартылған (ұластырылған) несиелендіру 
жүйесі

система процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлемелер жүйесі

система прямого дебета - тікелей дебет жүйесі
система прямого перечисления заработной платы - 
жалақыны тікелей аудару жүйесі

система равновесия - тепе-теңдік жүйесі
система различных валют - түрлі валюталар жүйесі
система разработки рыночной стратегии - нарықтық 
стратегияны əзірлеу жүйесі

система раннего предупреждения - ертерек ескерту 
жүйесі, ертерек алдын алу жүйесі

система распределения - бөлу жүйесі
система расчетов (расчетная) - есеп айырысу жүйесі
система регистрации (регистрационная) - тіркеу 
жүйесі
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система регистрирующая - тіркеуші жүйе
система регулирования затрат - шығынды реттеу 
жүйесі

система регулирования цен - бағаны реттеу жүйесі
система регулируемая - реттелмелі жүйе
система резервная - сақтық қор жүйесі
система рейтингов кредитоспособности - кредитке 
қабілеттілік рейтингілері жүйесі

система рейтинговая - рейтингілік жүйе
система рейтинговых оценок - рейтингілік бағалау 
жүйесі

система рефинансирования - қайта қаржыландыру 
жүйесі

система рыночная - нарықтық жүйе, базарлық жүйе
система самостоятельных банков - дербес банктер 
жүйесі

система сберегательных банков - жинақ банктері 
жүйесі

система сберегательных учреждений - жинақ 
мекемелер жүйесі

система сбора данных - деректер жинау жүйесі
система сбыта - өткізім жүйесі
система сверки платежных документов - төлем 
құжаттарын салыстырып тексеру жүйесі

система связи - байланыс жүйесі
система сдельно-премиальная - кесімді-сыйлықақы 
жүйесі 

система сигнализации - дабылдау жүйесі 
система скидок - шегерімдер жүйесі
система скоринга - скоринг жүйесі 
система сметных оценок - сметалық бағалау жүйесі
система снабжения - жабдықтау жүйесі
система сотовой связи - ұялы байланыс жүйесі 
система социальная - əлеуметтік жүйе
система социального обеспечения - əлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесі

система социального страхования - əлеуметтік 
сақтандыру жүйесі

система социальной защиты - əлеуметтік қорғау жүйесі
система социальных индикаторов - əлеуметтік 
индикаторлар жүйесі

система социальных услуг - əлеуметтік қызмет көрсету 
жүйесі

система специальных депозитов - арнаулы депозиттер 
жүйесі

система справочная - анықтама жүйесі
система ссуд и сбережений - несие мен жинақ ақша 
жүйесі

система стандартная - стандартты жүйе
система стандартных цен - стандартты баға жүйесі
система статистических показателей - статистикалық 
көрсеткіштер жүйесі

система “стенд-бай” / система “стэнд-бай” - “стенд-
бай” жүйесі / “стэнд-бай” жүйесі 

система страхования кредитов - кредиттерді 
сақтандыру жүйесі

система страхового возмещения - сақтандырудың 
орнын толтыру жүйесі

система страхового обеспечения - сақтандыруды 
қамсыздандыру жүйесі

система счетов - шоттар жүйесі
система тарифов (тарифная) - тарифтер жүйесі, 
тарифтік жүйе

система текущего контроля - ағымдық бақылау жүйесі
система телекоммуникаций - телекоммуникациялар 
жүйесі

система “телерейт” - “телерейт” жүйесі (қаржы 
ақпаратын беру жүйесі)

система телефонной связи - телефон байланысы жүйесі
система торговли - сауда жүйесі
система торговли ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен сауда жасау жүйесі

система торговых преференций - сауда 
пұрсаттылықтары жүйесі

система транзитных кодов - транзиттік кодтар жүйесі
система транспортировки - тасымал жүйесі
система транспортная - көлік жүйесі
система управления - басқару жүйесі
система управления базами данных - деректер қорын 
басқару жүйесі

система управления денежными средствами - ақшалай 
қаражатты басқару жүйесі

система управления персоналом - қызметкерлерді 
басқару жүйесі 

система управления проектами - жобаларды басқару 
жүйесі

система управления экономикой - экономиканы 
басқару жүйесі

система условного начисления - шартты түрде есептеу 
жүйесі

система участия - қатысу жүйесі 
система участия в прибылях - пайдаға қатысу жүйесі
система участия в торгах - сауда-саттыққа қатысу жүйесі
система учета - есептеу жүйесі
система учета издержек - шығынды есептеу жүйесі
система учета по фактическим издержкам - нақты 
шығын бойынша есептеу жүйесі

система учета расходов - шығысты есептеу жүйесі
система учетная - есеп жүйесі
система учетных ставок - есеп мөлшерлемелері жүйесі
система фиксированного валютного курса - 
тиянақталған валюта бағамы жүйесі

система финансовая - қаржы жүйесі
система финансового поощрения - қаржылай 
көтермелеу жүйесі

система финансового права - қаржы құқығы жүйесі
система финансовых показателей - қаржы 
көрсеткіштерінің жүйесі

система фискальная - қазыналық жүйе
система фондовых опционов - қор опциондары жүйесі
система фракционных резервов банка - банктің 
фракциялық сақтық қорлар жүйесі

система хавала - хауала жүйесі (ислам банкингінде: 
ақшалай қаражатты электронды поштамен, факспен 
немесе телефон шалып хабарлау жолымен аударуға 
негізделген жүйе)
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система хеджирования - хеджерлеу жүйесі
система цен - баға жүйесі
система цен и валютных интервенций - баға жəне 
валюталық шапқыншылықтар жүйесі

система ценностей - құндылықтар жүйесі
система ценообразования - бағаның құралу жүйесі
система централизованная - орталықтандырылған 
жүйе

система централизованного учета - 
орталықтандырылған есеп жүйесі

система экономическая - экономикалық жүйе 
система экспертная - сарап жүйесі
система электоральная - сайлау жүйесі 
система электронного голосования - электронды дауыс 
беру жүйесі

система электронных платежей - электронды төлемдер 
жүйесі

система электронных расчетов “Данкард” - “Данкард” 
электрондық есеп айырысу жүйесі

система эмиссионная - эмиссиялық жүйе
системаобразующий проект - жүйе құрайтын жоба 
систематизация - жүйелеу, жүйеге келтіру
систематизация документации - құжаттаманы жүйелеу
систематизация документов - құжаттарды жүйелеу
систематизирование - жүйелеу
систематизированный учет - жүйеленген есеп 
систематическая бухгалтерская запись - жүйелі 
бухгалтерлік жазба

систематическая классификация документной 
информации - құжатты ақпаратты жүйелі сыныптау 

системный - жүйелі 
системный подход в архивоведении - мұрағаттанудағы 
жүйелік көзқарас

системы идентификации продукта - өнімді 
бірегейлендіру (сəйкестендіру) жүйесі

ситуация - ахуал, жағдай
ситуация на валютном рынке - валюта нарығындағы 
жағдай

ситуация рисковая - тəуекелдік жағдайы, қауіп-қатер 
жағдайы

ситуация чрезвычайная - төтенше жағдай 
сканер - сканер 
сканирование - сканерлеу
скат - төмен сырғыту
скачок валютного курса - валюта бағамының кенет 
өзгеруі 

скачок инфляции (инфляционный) - инфляцияның 
кенет өзгеруі 

скачок цен - бағаның секіруі
СКВ (свободно конвертируемая валюта) - ЕАВ (еркін 
айырбасталымды валюта)

сквозной коносамент - толассыз коносамент
сквозной метод - толассыз əдіс
сквозной учет - толассыз есеп 
скидка - шегерім, кеміту, жеңілдік 
скидка бонусная - бонустық шегерім
скидка брокерская - делдалдық шегерім, делдалдың 
шегеруі

скидка в процентах - пайыздардағы шегерім
скидка валютная - валюталық шегерім
скидка временная - уақытша шегерім
скидка выгодная - тиімді шегерім
скидка высокая - жоғары шегерім 
скидка дилерская - дилерлік шегерім
скидка за досрочную оплату - мерзімінен бұрын 
төлегені үшін шегерім

скидка за наличный платеж - қолма-қол төлем үшін 
шегерім

скидка за наличный расчет - қолма-қол ақшаға есеп 
айырысу үшін шегерім

скидка за платеж наличными - қолма-қол төлем үшін 
шегерім

скидка зачетная - есепке алу шегерімі
скидка на новый выпуск - жаңа шығарылымға шегерім
скидка на перепродажу - алып-сатуға арналған шегерім
скидка на покупки - сатып алуға шегерім
скидка на продажи - сатуға шегерім
скидка на списание - есептен шығаруға арналған 
шегерім

скидка на сумму неуплаченного налога - төленбеген 
салық сомасына шегерім

скидка налоговая - салық шегерімі
скидка отсроченная - мерзімі ұзартылған шегерім
скидка по итогам года - жыл қорытындысы бойынша 
шегерім

скидка по облигациям - облигация бойынша шегерім
скидка поощрительная - көтермелеу шегерімі
скидка при пролонгации сделки - мəмілені ұзарту 
кезіндегі шегерім

скидка прогрессивная - үдемелі шегерім
скидка реинвестиционная - кері инвестициялық 
шегерім

скидка розничная - бөлшек сауда шегерімі
скидка с задолженности - берешектен шегерім
скидка с курса при сделках на срок - мерзімдік 
мəмілелер кезінде бағамнан шегерім (биржада)

скидка с наличного курса - қолма-қол ақша бағамынан 
шегерім

скидка с налога - салықтан шегерім
скидка с обусловленного курса - уағдаласылған 
бағамнан шегерім

скидка с первоначальной цены - бастапқы бағасынан 
шегерім

скидка с платежей - төлемнен шегерім
скидка с подоходного налога - табыс салығынан 
шегерім

скидка с процента по закладной - кепілсалым бойынша 
пайыздан шегерім

скидка с тарифа - тарифтен шегерім
скидка с текущей цены по срочной сделке - мерзімді 
мəміле бойынша ағымдағы бағадан шегерім

скидка с цены - бағадан шегерім, бағаны түсіру
скидка с цены за количество - саны үшін бағадан 
шегерім

скидка с цены за платеж наличными - қолма-қол 
төлем үшін бағадан шегерім
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скидка с цены при покупке за наличные - қолма-қол 
ақшаға сатып алғанда бағадан шегерім

скидка сбытовая - өткізім шегерімі
скидка “сконто” - “сконто” шегерімі 
скидка со ставок - мөлшерлемеден шегерім
скидка со стоимости - құннан шегерім
скидка со счета - шоттан шегерім
скидка согласованная - келісілген шегерім
скидка стимулирующая - ынталандырма шегерім
скидка страховая - сақтандыру шегерімі
скидка торговая - сауда шегерімі
скидка торговому посреднику - сауда делдалына 
шегерім

скидка форвардная - форвардтық шегерім
скидка ценовая - баға шегерімі
склад - қойма
склад бондовый - кепілзаттық қойма, кепілзат қоймасы
“складирование” - “жинақтау” 
складирование акций - акцияларды жинақтау
складирование свопов - своптарды жинау
складка - қатпар
складская квитанция - қойма қиыбы, қойма түбіртегі
складское свидетельство - қойма куəлігі
складской варрант - қойма сендірмесі, қоймалық 
сендірме (кепілдік)

склейка - желімдеп жабыстыру 
склонность - бейімділік
склонность к инвестированию - инвестициялауға 
бейімділік

склонность к получению долгосрочных кредитов - 
ұзақ мерзімді кредит алуға бейімділік

склонность к получению кредитов - кредит алуға 
бейімділік

склонность к потреблению - тұтынуға бейімділік
склонность к сбережению - үнемдеуге бейімділік, 
жинақ ақшаға бейімділік

склонный к инфляции - инфляцияға бейім
скобяные изделия - темірден жасалған бұйымдар 
скользящая контрактная цена - сырғымалы 
келісімшарт бағасы

скользящая ставка комиссионного вознаграждения - 
комиссиялық сыйақының сырғымалы мөлшерлемесі

скользящая цена - сырғымалы баға
скользящая шкала - сырғымалы шəкіл
скользящий бюджет - сырғымалы бюджет
скользящий график - сырғымалы кесте
скользящий график работы - жұмыстың сырғымалы 
кестесі 

скользящий календарный план - сырғымалы 
күнтізбелік жоспар

скользящий норматив - сырғымалы норматив, 
өзгермелі норматив

скользящий паритет - сырғымалы бара-барлық
скользящий расчет - сырғымалы есеп, сырғымалы есеп 
айырысу

скользящий средний показатель - сырғымалы орташа 
көрсеткіш

скоринг - скоринг

скоринг банка - банк скорингі 
скоропись - тез жазу, шапшаң жазу 
скоропортящиеся биологические вещества - тез 
бұзылатын биологиялық заттектер

скоропортящиеся продукты питания - тез бұзылатын 
тағам өнімдері

скоропортящийся багаж (грузобагаж), груз - тез 
бұзылатын багаж (жүк-багаж), жүк

скоростная линия - жүрдек желі
скоростной поезд - жүрдек пойыз
скорость заключения сделок - мəміле жасасу 
жылдамдығы

скорость записи - жазу жылдамдығы 
скорость изменения цен - бағаның өзгеру жылдамдығы
скорость изнашивания - тозу жылдамдығы
скорость оборачиваемости депозитов - депозиттер 
айналымдылығының жылдамдығы

скорость оборота - айналым жылдамдығы 
скорость оборота акций - акциялар айналымының 
жылдамдығы

скорость оборота денег - ақша айналымының 
жылдамдығы

скорость оборота капитала - капитал айналымының 
жылдамдығы

скорость оборота оборотных средств - айналым 
қаражаты айналымының жылдамдығы

скорость обращения - айналыс жылдамдығы
скорость обращения денег - ақша айналысының 
жылдамдығы 

скорость обращения денег в определенном секторе 
экономики - экономиканың белгілі бір секторындағы 
ақша айналысының жылдамдығы

скорость обращения денег в потребительском обороте 
- тұтынушылық айналымдағы ақша айналысының 
жылдамдығы

скорость обращения денег в сделках - мəмілелердегі 
ақша айналысының жылдамдығы

скорость обращения доходов - кіріс айналысының 
жылдамдығы

скорость обращения наличных денег - қолма-қол ақша 
айналысының жылдамдығы

скорость передачи данных - деректерді беру 
жылдамдығы

скоросшиватель - құжат тігілетін папка 
скорректированная денежная база - түзету енгізілген 
ақша базасы

скорректированная кассовая наличность - түзетілген 
кассалық қолма-қол ақша

скорректированная стоимость - түзетілген құн
скорректированная цена - түзетілген баға
скорректированные кредиты - түзетілген кредиттер
скорректированный бюджет - түзетілген бюджет
скорректированный вклад до востребования - 
түзетілген талап етілмелі салым

скорректированный размер дохода - табыстың 
түзетілген мөлшері

скорректированный располагаемый доход - иеліктегі 
түзетілген табыс
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скотч - скотч 
скрепа - бекіткі қолтаңба
скрепка - қыстырғыш
скрепление бесшовное - тігіссіз бекіту 
скрепление печатью - мөрмен куəландыру
скрепление подписью - қол қойып бекіту
скрепление сделки - мəмілені бекіту
скрининговые системы - скринингілік жүйелер
скрип - скрип 
скрипофилия - скрипофилия 
скрипс - скрипс 
скрытая безработица - бүркемелі жұмыссыздық
скрытая инфляция - жасырын инфляция
скрытая цена - жасырын баға
скрытая ценность ордера - ордердің жасырын 
құндылығы

скрытая экономическая деятельность - жасырын 
экономикалық қызмет

скрыто выплачиваемый платеж - жасырын төленетін 
төлем 

скрыто выплачиваемый процент - жасырын төленетін 
пайыз

скрытое бедственное финансовое положение - 
бүркемелі мүшкіл қаржы жағдайы

скрытое распределение прибыли - пайданы жасырын 
бөлу

скрытые запасы - жасырын босалқы қорлар
скрытые издержки - жасырын шығын, бүркемелі 
шығын

скрытые резервы - жасырын сақтық қорлар
скрытые резервы в балансе - теңгерімдегі бүркемелі 
сақтық қорлар

“скрытые удобства” - “жасырын қолайлылық”
скрытый налог - бүркемелі салық
скудность казны - қазынаның жұтаңдығы
скудность ресурсов - ресурстардың жұтаңдығы
скупка - сатып алу, толайым сатып алу 
скупка акций - акцияларды толайым сатып алу
скупка акций по низкому курсу - акцияларды төмен 
бағам бойынша көтере сатып алу

скупка акций со спекулятивными целями - 
акцияларды алып-сатарлық мақсатпен сатып алу

скупка акций спекулянтами - алып-сатарлардың 
акцияларды көтере сатып алуы

скупка ценностей - құндылықтарды сатып алу
скупка ценных бумаг - бағалы қағаздарды сатып алу 
скупщик акций - акцияларды көтере сатып алушы 

(компанияны бақылауды сатып алу мақсатымен) 
скэлпер - скэлпер 
слабость - əлжуаздық 
слабые позиции - əлжуаз жайғасым 
слабый - əлжуаз (нарық туралы)
слайд - слайд 
след фонда - қор ізі 
следование в фарватере - сүрлеумен жүру, ілесіп отыру, 
дағдылы ізбен жүру 

следование директивам - директиваларды басшылыққа 
алу

следование за порядком - тəртіпті қадағалау
следование закону - заңды ұстану
следование инструкциям - нұсқаулықтарды ұстану
следование примеру - үлгіге сай əрекет ету
следования указаниям - нұсқауларды орындау
следователь - тергеуші 
“следует при акте” - “актімен бірге жіберіледі”
следующий - келесі
слежение - ізге түсу, ізбен жүру, із кесу
“слепая запись” - “көзсіз жазба” 
слет - слет 
слип - слип 
слипер - слипер 
слитно - бірге
слиток - құйма
слиток драгметаллов - қымбат металдар құймасы 
слиток золота - алтын құйма, құйма алтын
слиток золота или серебра - алтын немесе күміс    
құйма

слиток золота или серебра установленной пробы - 
белгіленген сынамадағы алтын немесе күміс құйма

слиток серебра - күміс құйма, құйма күміс
сличать - алыстыру, беттестіру
сличительная ведомость - салыстыру тізімдемесі
слишком высокий - тым жоғары (пайыздық 
мөлшерлеме туралы)

слияние - қосылу, қосылыс 
слияние акционерного капитала - акционерлік 
капиталдың қосылуы

слияние банков - банктердің қосылуы
слияние и поглощение - қосылу мен жұтылу
слияние интересов - мүдделердің қосылуы
слияние капитала - капиталдың қосылуы
слияние компаний - компаниялардың қосылуы
слияние нескольких банков - бірнеше банктердің 
қосылуы

слова просьбы - өтініш сөзі
словарь - сөздік
словарь по делопроизводству - іс жүргізу сөздігі
словарь-полиглот международной почтовой службы - 
халықаралық пошта қызметінің полиглот-сөздігі

“словесная доверенность такого-то удостоверяется” - 
“...дің сөз жүзіндегі сенімхаты куəландырылады”

словесный приказ - ауызша бұйрық 
словник - сөзтізбе
слово вступительное - кіріспе сөз
слово ключевое - түйінсөз
слово чести - ар-намыс сөзі, байлаулы сөз, ізет білдіру 
слог канцелярский - кеңсе тілі
“сложение” - “қосу” 
сложная бухгалтерская проводка - күрделі 
бухгалтерлік өткізбе

сложная запись - күрделі жазба
сложная прогрессивная ставка - күрделі үдемелі 
мөлшерлеме

сложная процентная ставка - күрделі пайыздық 
мөлшерлеме

сложная сделка - күрделі мəміле
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сложная сделка с премией - сыйлықақылы күрделі 
мəміле

сложная скидка с цены - бағадан күрделі шегерім
сложный валютный арбитраж - күрделі валюталық 
арбитраж

сложный залог - күрделі кепілзат 
сложный обмен - күрделі айырбас
сложный процент - күрделі пайыз 
сложный таможенный тариф - күрделі кеден тарифі
слой - қабат, қат-қабат
слой статистический - статистикалық қабат
служащий - қызметші 
служащий административный - əкімшілік қызметшісі
служащий банка (банковский) - банк қызметшісі
служащий государственный - мемлекеттік қызметші 
служащий из числа руководящего состава - басшылық 
құрам қатарындағы қызметші

служащий канцелярский - кеңсе қызметшісі
служащий руководящий - басшы қызметші
служащий сберегательного банка - жинақ банк 
қызметшісі

служащий фондовой биржи - қор биржасының 
қызметшісі

служащий, прикомандированный к делегации - 
делегацияға қосып іссапарға жіберілген қызметші

служба - қызмет 
служба EMS - EMS (халықаралық жедел пошта)  
қызметі

служба архивная - мұрағаттық қызмет 
служба аудиторская - аудиторлық қызмет
служба военнопленных - əскери тұтқындар қызметі
служба государственная - мемлекеттік қызмет
служба денежных почтовых переводов - ақшалай 
пошта аударымдар қызметі

служба документирования и управления 
документацией - құжаттаманы басқару жəне құжаттау 
қызметі

служба заказов - тапсырыстар қызметі
служба инспекционная - инспекциялық қызмет
служба интернированных лиц - еркінен айрылған 
адамдар қызметі

служба информационно-аналитическая - ақпарттық-
талдау қызметі

служба информационной безопасности - ақпараттық 
қауіпсіздік қызметі

служба информационно-справочная - ақпараттық-
анықтама қызметі

служба комплеанс банков - банктердің комплеанс 
қызметі 

служба консалтинговая - консалтингілік қызмет
служба контроля - бақылау қызметі
служба контроля переводов - аударымдарды бақылау 
қызметі

служба маркетинговая - маркетингілік қызмет
Служба международной коммерческой 
корреспонденции с ответом (МККО) - жауап 
қайтарылатын халықаралық коммерциялық хат-
хабарлар қызметі (ХКХҚ)

Служба международной ускоренной почты (МУП) - 
халықаралық жеделдетілген пошта қызметі

служба налоговая - салық қызметі
служба научно-технической информации - ғылыми-
техникалық ақпарат қызметі 

служба организации охраны технической 
безопасности - техникалық қауіпсіздікті қорғауды 
ұйымдастыру қызметі

служба охраны - күзет қызметі 
служба охраны банка - банктің күзет қызметі
служба охраны Президента - Президенттің күзет 
қызметі

служба письменной корреспонденции - жазбаша хат-
хабар қызметі

служба по контракту - келісімшарт бойынша қызмет 
служба почтовой безопасности расследования и 
аналитики - пошта қауіпсіздігін тексеру жəне талдау 
қызметі

служба почтовых посылок - пошта сəлемдемелері 
қызметі

служба почтовых чеков - пошта чектері қызметі
служба протокольная - хаттама қызметі 
служба сбора - алым қызметі, жинау қызметі
Служба сгруппированных отправлений 

“Консигнация” - “Консигнация” атты топтастырылған 
жөнелтімдер қызметі

служба специальной связи национального оператора 
почты - ұлттық пошта операторының арнаулы 
байланыс қызметі 

служба спецсвязи - арнаулы байланыс қызметі
служба справочная - анықтамалық қызмет 
служба телекс - телекс қызметі
служба технологическая - технологиялық қызмет
служба управления - басқару қызметі 
служба управления портфелем ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынын басқару қызметі

служба фискальная - қазыналық қызмет
служба экономическая - экономикалық қызмет
служба экономической информации - экономикалық 
ақпарат қызметі

службы гражданской обороны - азаматтық қорғаныс 
қызметтері

службы посреднических сторон - делдал тараптардың 
қызметтері

службы социальные - əлеуметтік қызметтер
служебная записка - қызмет бабындағы жазба
служебная квартира - қызмет пəтері
служебная лестница - қызмет сатысы
служебная отметка - қызметтік белгі соғу
служебная ошибка - қызметтік қате
служебная переписка - қызмет бабында жазысқан хат
служебная пометка - қызметтік белгі
служебная посылка - қызметтік сəлемдеме
служебная почтовая марка - қызметтік пошта маркасы
служебная тайна - қызмет бабындағы құпия, қызметтік 
құпия

служебное - қызметтік, қызмет бабындағы
служебное купе - қызмет купесі
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служебное положение - қызмет бабы
служебное почтовое отправление - қызмет бабындағы 
пошта жөнелтімі

служебные функции - қызмет міндеттері
служебный автотранспорт - қызметтік автокөлік
служебный документ - қызметтік құжат
служебный норматив - қызметтік норматив
служебный перевод - қызметтік аударым
служебный стаж - қызмет өтілі
служебный счет - қызметтік шот
слухи ложные - жалған лақап 
случай - жағдай; уақиға 
случай непреодолимой силы (форс-мажор) - 
еңсерілмейтін (дүлей) күш уақиғасы (форс-мажор)

случай несчастный - жазатайым уақиға
случай страховой - сақтандыру жағдайы, сақтандыру 
уақиғасы

случай хеджирования - хеджерлеу уақиғасы 
случайная прибыль - кездейсоқ пайда
“случайная” банкнота - “кездейсоқ” банкнот 
случайность - кездейсоқтық
случайность выигрыша - ұтыстың кездейсоқтығы
случайные расходы - кездейсоқ шығыс
случайный доход - кездейсоқ табыс
случайный заработок - кездейсоқ табыс
случайный клиент банка - банктің кездейсоқ клиенті
случайный перерыв обмена - айырбастың кездейсоқ 
үзілісі

случайный процесс - кездейсоқ үдеріс
случайный риск - кездейсоқ қатер
слушание - тыңдау 
слушатель - тыңдаушы 
слушатель курсов - курс тыңдаушысы 
смарт-карта - смарт-карта 
смежные права - сабақтас құқықтар
смена базового индекса - базалық индексті ауыстыру
сменность - ауысымдылық
сменно-суточное задание - ауысымдық-тəуліктік 
тапсырма

смета - смета, жобақаржы, қаржы жоспары, жоспарлы 
қаражат 

смета бюджетная - бюджет сметасы
смета бюджетного учреждения - бюджет мекемесінің 
сметасы

смета годовая - жылдық смета
смета государственного учреждения - мемлекеттік 
мекеменің сметасы

смета денежных средств - ақшалай қаражат сметасы 
смета доходов - кіріс сметасы
смета доходов и расходов - кіріс пен шығыс сметасы
смета затрат - шығын сметасы
смета инвесторская - инвесторлық смета
смета капиталовложений - күрделі жұмсалым сметасы
смета капитальных затрат - күрделі қаржы 
шығынының сметасы

смета приходно-расходная - кіріс-шығыс сметасы
смета расходов - шығыс сметасы
смета сводная - жиынтық смета

сметная дисциплина - смета тəртібі
сметная документация - сметалық құжаттама
сметная калькуляция стоимости - сметалық құн 
калькуляциясы

сметная номенклатура - сметалық номенклатура
сметная стоимость - сметалық құн
сметно-бюджетное финансирование - сметалық-
бюджеттік қаржыландыру

сметное финансирование - сметалық қаржыландыру
сметно-финансовый расчет - сметалық-қаржы есеп 
айырысуы

сметные ассигнования - сметалық қаражаттандыру
сметные нормы - сметалық мөлшер
сметный порядок финансирования - 
қаржыландырудың сметалық тəртібі

сметный расчет - сметалық есеп айырысу
сметчик - сметашы 
смешанная банковская система - аралас банк жүйесі
смешанная бюджетная классификация - бюджеттің 
аралас сыныптамасы

смешанная группа - аралас топ
смешанная группа административного совета - 
əкімшілік кеңесінің аралас тобы

смешанная группа совета почтовой эксплуатации - 
поштаны пайдалану кеңесінің аралас тобы

смешанная группа стратегического планирования - 
стратегиялық жоспарлаудың аралас тобы

смешанная инвестиционная компания - аралас 
инвестициялық компания

смешанная процентная ставка - аралас пайыздық 
мөлшерлеме

смешанная форма собственности - меншіктің аралас 
нысаны, аралас меншік нысаны

смешанная экономика - аралас экономика 
смешанное денежное обращение - аралас ақша 
айналысы

смешанное отправление - аралас жөнелтім
смешанное почтовое учреждение - аралас пошта 
мекемесі 

смешанное почтовое учреждение с различными 
видами услуг связи - байланыс қызметтерінің алуан 
түрлерін көрсететін аралас пошта мекемесі

смешанные акции - аралас акциялар
смешанные акционерные общества - аралас 
акционерлік қоғамдар

смешанные валютные курсы - аралас валюталық 
бағамдар

смешанные налоги - аралас салықтар
смешанные ценные бумаги - аралас бағалы қағаздар
смешанный банк - аралас банк 
смешанный брокерский счет - аралас делдалдық шот
смешанный валютный рынок - аралас валюта     
нарығы

смешанный инвестиционный фонд - аралас 
инвестициялық қор

смешанный код - аралас код 
смешанный кредит - аралас кредит 
смешанный счет - аралас шот
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смешанный экспортный кредит - аралас экспорттық 
несие

смещение - орнынан алу, қызметтен босату 
смотр - байқау 
смягчение - жұмсарту
смягчение влияния инфляции - инфляцияның 
ықпалын жұмсарту

смягчение конкуренции - бəсекені жұмсарту
смягчение ущерба - зиянды жұмсарту, зиянды бəсеңсіту
снабжение - жабдықтау
снабжение деньгами - ақшамен жабдықтау 
снабжение информацией - ақпаратпен жабдықтау
снабжение материальное - материалдық жабдықтау
снабжение материально-техническое - материалдық 
техникалық жабдықтау

снашивание - тозу
снашивание основного капитала - негізгі капиталдың 
тозуы 

снашиваться (амортизироваться) - тозу 
(амортизациялану)

“снежный ком” - “қар соқта”
снижать активность на рынке - нарықтағы 
белсенділікті төмендету

снижать банковскую ставку - банк мөлшерлемесін 
төмендету

снижать официальную учетную ставку - ресми есептік 
мөлшерлемені төмендету

снижать процентную ставку - пайыздық мөлшерлемені 
төмендету

снижать риск - тəуекелді (қатерді) азайту 
снижать ставку комиссионного вознаграждения - 
комиссиялық сыйақының мөлшерлемесін төмендету

снижать ставку по ссуде - несие бойынша 
мөлшерлемені төмендету

снижать ставку процента - пайыз мөлшерлемесін 
төмендету

снижать учетную ставку банка - банктің есептік 
мөлшерлемесін төмендету

снижать цену - бағаны төмендету
снижаться - төмендетілу (баға туралы)
снижающаяся цена - төмендеу үстіндегі баға
снижающийся курс - төмендеу үстіндегі бағам
снижающийся уровень цен - бағаның төмендеме 
деңгейі

снижение - төмендету, кеміту 
снижение активности на рынке - нарықта 
белсенділіктің төмендеуі

снижение активности рынка - нарық белсенділігінің 
төмендеуі

снижение банковской ставки - банк мөлшерлемесін 
төмендету

снижение биржевого курса - биржа бағамының 
төмендеуі

снижение бремени - ауыртпалықты төмендету
снижение валютного курса - валюта бағамының 
төмендеуі

снижение дохода - табыстың төмендеуі
снижение доходности - табыстылықтың төмендеуі

снижение жизненного уровня - тұрмыс деңгейінің 
төмендеуі

снижение задолженности - берешектің төмендеуі
снижение зарплаты - жалақыны төмендету
снижение затрат - шығынды төмендету
снижение инфляции - инфляцияны төмендету
снижение квоты - үлестемені төмендету
снижение кредитного стандарта - несие стандартын 
төмендету

снижение курса - бағамның төмендеуі
снижение курсов ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бағамының төмендеуі

снижение курсовой стоимости - бағамдық құнның 
төмендеуі

снижение накладных расходов - үстеме шығысты 
төмендету

снижение налогов - салықтарды төмендету
снижение налогового бремени - салық ауыртпалығын 
төмендету

снижение обменного курса - айырбас бағамының 
төмендеуі

снижение общего уровня цен - бағаның жалпы 
деңгейінің төмендеуі

снижение официальной ставки дисконта - дисконттың 
ресми мөлшерлемесінің төмендеуі

снижение оценочной стоимости - бағалау құнының 
төмендеуі

снижение платежеспособности - төлем төлеуге 
қабілеттіліктің төмендеуі

снижение покупной цены - сатып алу бағасының 
төмендеуі

снижение прибылей - пайданың төмендеуі
снижение прибыльности - пайдалылықтың төмендеуі
снижение процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің төмендеуі

снижение размера провизии - мəжбүрлі шығынның 
мөлшерін төмендету

снижение расходов - шығысты төмендету
снижение реальной заработной платы - нақты 
жалақының төмендеуі

снижение рентабельности - пайдалылықтың төмендеуі
снижение риска - тəуекелдікті азайту
снижение рыночного курса - нарықтық бағамның 
төмендеуі

снижение рыночной стоимости - нарықтық құнның 
төмендеуі

снижение рыночных цен - нарықтық бағаны төмендету
снижение себестоимости - өзіндік құнның төмендеуі
снижение спроса - сұраныстың төмендеуі
снижение ставки - мөлшерлемені төмендету
снижение ставки вознаграждения - сыйақы 
мөлшерлемесін төмендету

снижение ставки пошлины - баждың мөлшерлемесін 
төмендету

снижение стоимости - құнның төмендеуі
снижение суммы наложенного платежа - үстеме төлем 
сомасын төмендету

снижение тарифа - тарифті төмендету
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снижение тарифных ставок - тарифтік мөлшерлемені 
төмендету

снижение темпов роста инфляции - инфляцияның өсу 
қарқынының төмендеуі

снижение уровня инфляции - инфляция деңгейінің 
төмендеуі

снижение уровня прибыли - пайда деңгейінің 
төмендеуі

снижение уровня процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеме деңгейінің төмендеуі

снижение уровня цен - баға деңгейінің төмендеуі
снижение учетной ставки - есептік мөлшерлеменің 
төмендеуі

снижение финансовой стоимости - қаржы құнының 
төмендеуі

снижение цен - бағаның төмендеуі
снижение эффективности - тиімділіктің төмендеуі
сниженная цена - төмендетілген баға
снимать деньги - ақшаны алу
снимать деньги с депозита - депозиттен ақшаны алу
снимать деньги со счета - шоттан ақшаны алу
снимать с продажи - сатудан алу
снимать со счета - шоттан алу
снимок - сурет
сноска - сілтеме 
сношения - қатынас, байланыс
сношения внешнеэкономические - сыртқы 
экономикалық қатынастар 

сношения торговые - сауда қатынастары
снятие - шығару, алу, алып тастау
снятие денег - ақша алу
снятие денег с депозита - депозиттен ақша алу 
снятие денег с почтовых жиросчетов - пошталық 
жирошоттардан ақша алу

снятие денег с текущего счета - ағымдағы шоттан ақша 
алу

снятие денег со счета - шоттан ақша алу
снятие денежных ограничений - ақшаға шектеулерді 
алып тастау

снятие запрета - тыйымды алып тастау
снятие лимита - лимитті алып тастау
снятие ограничений на платежи - төлемге шектеулерді 
алып тастау

снятие ответственности - жауапкершілікті алып тастау
снятие пломбы - пломбаны алу
снятие предложения продавца - сатушының ұсынысын 
алып тастау

снятие с воинского учета - əскери есептен шығару
снятие с должности - қызметтен алып тастау
снятие с контроля - бақылаудан алу
снятие с кредитования - несиелендіруден алып тастау
снятие с повестки дня - күн тəртібінен алып тастау
снятие с продажи - сатудан алу
снятие с себя ответственности - жауапкершілікті өзінен 
алып тастау 

снятие с учета - есептен алу
снятие с хранения - сақтаудан алып тастау
снятие со счета - шоттан шығару, шоттан алу

снятие эмбарго - эмбаргоны алып тастау, тыйымды 
алып тастау

со скидкой - шегерімді
соавтор - тете автор 
соагент - ортақ агент, қосарлас агент, тете агент
собеседование - əңгімелесу 
собирание оттисков календарных штемпелей, 
специальных печатей - күнтізбелік мөрқалыптардың 
бедерлерін, арнаулы мөрлерді жинау

собиратель - жинаушы 
собиратель депозитов - депозит жинаушы
собиратель сокровищ - қазына жинаушы
собирательно-распределительные счета - жинақтау-
бөлу шоттары

соблюдение - сақтау, сақталу
соблюдение государственной тайны - мемлекеттік 
құпияны сақтау

соблюдение дисциплины - тəртіп сақтау
соблюдение договора - шартты сақтау
соблюдение закона - заңның сақталуы
соблюдение законности - заңдылықтың сақталуы
соблюдение инструкции - нұсқаулықты сақтау
соблюдение интересов - мүдделерді сақтау 
соблюдение интересов клиента - клиенттің мүдделерін 
сақтау

соблюдение коммерческой тайны - коммерциялық 
құпияны сақтау

соблюдение конфиденциальности - құпиялылықты 
сақтау

соблюдение международных договоров - халықаралық 
шарттардың сақталуы

соблюдение моратория - мораторийді сақтау
соблюдение общественного порядка - қоғамдық 
тəртіпті сақтау

соблюдение обычая - ғұрыпты сақтау
соблюдение обязательств - міндеттемелердің сақталуы
соблюдение очереди - кезек сақтау 
соблюдение порядка - тəртіп сақтау
соблюдение расписания - кестені сақтау
соблюдение соглашения - келісімнің сақталуы
соблюдение условий кредитного договора - кредит 
шартының талаптарын сақтау

соблюдение установленного порядка - белгіленген 
тəртіпті сақтау

соблюдение формальности - ресмилікті сақтау
соболезнование - көңіл айту 
собрание - жиналыс 
собрание акционеров - акционерлер жиналысы 
собрание биржевое - биржа жиналысы
собрание внеочередное - кезектен тыс жиналыс
собрание годовое - жылдық жиналыс
собрание документальных материалов - құжаттық 
материалдар жиыны

собрание ежегодное - жыл сайынғы жиналыс
собрание закрытое - жабық жиналыс
собрание инвесторов - инвесторлар жиналысы
собрание кредиторов - несиегерлер жиналысы
собрание общее - жалпы жиналыс
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собрание открытое - ашық жиналыс
собрание отчетно-выборное - есеп беру-сайлау 
жиналысы

собрание правления - басқарма жиналысы
собрание представителей - өкілдер жиналысы
собрание учредителей - құрылтайшылар жиналысы
собрание учредительное - құрылтай жиналысы
собрание чрезвычайное - төтенше жиналыс
собственник - меншіктенуші, меншік иесі
собственник денежного капитала - ақша капиталын 
меншіктенуші

собственник доверительный - сенімгер меншіктенуші
собственник доходов - табысты меншіктенуші
собственник земельный - жерді меншіктенуші
собственник имущества - мүлікті меншіктенуші
собственник капитала - капиталды меншіктенуші
собственник патента - патентті меншіктенуші
собственник полноправный - толық құқылы 
меншіктенуші

собственник равноправный - тең құқылы 
меншіктенуші

собственник товара - тауарды меншіктенуші
собственник финансового капитала - қаржы 
капиталын меншіктенуші

собственник ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
меншіктенуші

собственник-абсентеист - абсентеист-меншіктенуші, 
сырттан меншіктенуші 

собственное капитальное финансирование - меншікті 
күрделі қаржыландыру

собственность - меншік 
собственность абсентеистская - абсентеистік меншік, 
сырттағы меншік 

собственность акционерная - акционерлік меншік
собственность благотворительных фондов - 
қайырымдылық қорларының меншігі

собственность в виде ценных бумаг - бағалы қағаз 
түріндегі меншік

собственность в форме ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нысанындағы меншік

собственность взаимная - өзара меншік, қарыз меншігі
собственность государства - мемлекеттің меншігі
собственность государственная - мемлекеттік меншік
собственность граждан - азаматтардың меншігі
собственность двойная - қосарлы меншік
собственность доверительная - сенімгерлік меншік
собственность долевая - үлестік меншік
собственность застрахованная - сақтандырылған 
меншік

собственность индивидуальная - жеке адамның 
меншігі

собственность иностранная - шетелдік меншік
собственность иностранных государств - шет 
мемлекеттердің меншігі

собственность иностранных граждан - шетел 
азаматтарының меншігі 

собственность интеллектуальная - зияткерлік меншік 
собственность казны - қазына меншігі

собственность квазидоверительная - сенімгерлік 
сыңайлы меншік, жалған сенімгерлік меншік

собственность коллективная - ұжымдық меншік
собственность контрактная - келісімшарттық меншік
собственность кооперативная - кооперативтік меншік 
собственность корпорации - корпорация меншігі
собственность межгосударственных объединений - 
мемлекет аралық бірлестіктердің меншігі

собственность национализированная - мемлекет 
меншігіне айналдырылған меншік

собственность недвижимая - жылжымайтын меншік
собственность общенародная - жалпы халықтық 
меншік

собственность общественная - қоғамдық меншік
собственность республиканская - республикалық 
меншік

собственность частная - жеке меншік
собственность юридических лиц - заңды тұлғалардың 
меншігі, заңи тұлғалардың меншігі

собственные денежные средства - меншікті ақшалай 
қаражат

собственные оборотные средства - меншікті айналым 
қаражаты

собственные средства - меншікті қаражат
собственные фонды - меншікті қорлар
собственный акцептованный вексель - меншікті 
акцептелген вексель

собственный акционерный капитал - меншікті 
акционерлік капитал

собственный заголовок документа - құжаттың өз атауы 
собственный капитал - меншікті капитал
собственный портфель ценных бумаг - меншікті 
бағалы қағаздар қоржыны 

собственный резерв (собственные резервы) - меншікті 
сақтық қор(лар)

собственный счет - меншікті шот
событие - оқиға 
событие страховое - сақтандыру уақиғасы
совекселедатель - ортақ вексель беруші
совершение - жасау, іске асыру
совершение кассовых сделок - кассалық мəміле жасау
совершение неправомерного действия - заңсыз əрекет 
жасау

совершение сделки - мəміле жасау
совершение сделок за наличные - қолма-қол ақшаға 
мəміле жасау

совершенная конкуренция - кəміл бəсеке, мүлтіксіз 
бəсеке

совершенная неэластичность - кəміл икемсіздік
совершенная неэластичность предложения - 
ұсыныстың кəміл икемсіздігі

совершенная неэластичность спроса - сұраныстың 
кəміл икемсіздігі

совершенная эластичность - кəміл икемділік
совершенная эластичность предложения - ұсыныстың 
кəміл икемділігі

совершенная эластичность спроса - сұраныстың кəміл 
икемділігі
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совершенно секретно - өте құпия 
совершеннолетие - кəмелеттік жас
совершенный субститут - кемел субститут
совершенствование - жетілдіру
совершенствование государственного аппарата - 
мемлекеттік аппаратты жетілдіру

совершенствование законодательства - заңнаманы 
жетілдіру

совершенствование организационной структуры - 
ұйымдық құрылымды жетілдіру

совершенствование процесса - үдерісті жетілдіру
совершенствование системы оплаты труда - еңбекке 
ақы төлеу жүйесін жетілдіру

совершенствование стратегии - стратегияны жетілдіру
совершенствование структуры - құрылымды жетілдіру 
совершенствование управления - басқаруды жетілдіру
совет - кеңес
совет акционеров - акционерлер кеңесі
совет банков - банктер кеңесі
Совет банковского надзора - Банк қадағалауы кеңесі
совет биржевой - биржалық кеңес, биржа кеңесі
совет директоров - директорлар кеңесі 
совет директоров акционерного общества - 
акционерлік қоғамның директорлар кеңесі

совет директоров банка - банктің директорлар кеңесі
совет доверительных собственников - сенімгер меншік 
иелерінің кеңесі

Совет Европейского Союза - Еуропа Одағының Кеңесі
Совет Европы - Еуропа Кеңесі
совет координационный - үйлестіру кеңесі
совет методический - əдістемелік кеңес 
Совет министров ЕС - ЕО Министрлер кеңесі 
совет наблюдательный - байқау кеңесі, қадағалау  
кеңесі

Совет операторов почтовой связи (СО ПС) - пошта 
байланысы операторларының кеңесі

Совет по исламским финансовым услугам (IFSB) - 
Ислам қаржы қызметтерін көрсету жөніндегі кеңес 
(IFSB)

совет по кредитованию экспорта - экспортты 
несиелендіру жөніндегі кеңес

совет по маркетингу - маркетинг жөніндегі кеңес
Совет по стандартам финансового учета - Қаржы 
есебінің стандарттары жөніндегі кеңес

Совет по финансовой стабилизации и развитию 
финансового рынка - Қаржы тұрақтылығы жəне 
қаржы нарығын дамыту жөніндегі кеңес

Совет попечителей фонда улучшения качества 
службы (СП ФУКС) - Қызмет сапасын жақсарту 
қорының қорғаншылар кеңесі

Совет почтовой эксплуатации (СПЭ) - Поштаны 
пайдалану кеңесі (ППК)

Совет почтовой эксплуатации ВПС - ДПО-ның 
поштаны пайдалану кеңесі 

совет редакционный - сарашылық кеңес
Совет таможенного сотрудничества (СТС) - Кеден 
ынтымақтастығы кеңесі

совет управляющих - басқарушылар кеңесі

совет управляющих банка - банк басқарушылары 
кеңесі

совет ученых - ғалымдар кеңесі
советник - кеңесші, ақылшы
советник коммерческий - коммерциялық кеңесші
советник налоговой службы - салық қызметінің 
кеңесшісі

советник по вопросам налогообложения - салық салу 
мəселелері жөніндегі кеңесші

советник Президента - Президент кеңесшісі
советник финансовый - қаржы кеңесшісі
советник экономический - экономикалық кеңесші
совещание - кеңес‚ кеңесу, ақылдасу 
совещание агентов - агенттер кеңесі
совещание директоров - директорлар кеңесі
совещание директоров правления - басқарма 
директорларының кеңесі

совещание координационное - үйлестіру кеңесі
совещание международное - халықаралық кеңес
совещание на высшем уровне - жоғары деңгейлі кеңес
совещание по вопросу эмиссии ценных бумаг - бағалы 
қағаздар шығару мəселесі жөніндегі кеңес

совещание по маркетингу - маркетинг бойынша кеңесу
совещание экспертов - сарапшылар кеңесі
совещательный голос - кеңесші дауыс
совладелец - ортақ иеленуші, бірге иеленуші
совладение - ортақ иелену, ортақ иелік 
совместимость - сыйысымдылық, қоса атқарылушылық, 
қызметті қоса атқару

совместитель - қызметті қоса атқарушы
совместительство - қос қызметтілік, қос қызмет атқару 
совместная гарантия - бірлескен кепілдік
совместная налоговая декларация - бірлескен салық 
мағлұмдамасы

совместная облигация - бірлескен облигация
совместная оценка - бірлесіп бағалау
совместная подпись - бірлескен қол қою
совместная собственность - бірлескен меншік, ортақ 
меншік

совместная финансовая ответственность - бірлескен 
қаржы жауапкершілігі

совместно используемые средства заимствования - 
бірлесіп пайдаланылатын өзара қарыз қаражаты

совместное владение - бірлескен ортақ иелік
совместное владение акциями - акцияларды бірлесіп 
иелену

совместное депонирование - бірлесіп депозиттеу 
совместное держание акций - акцияларды бірлесіп 
ұстау

совместное капиталовложение - бірлескен күрделі 
жұмсалым 

совместное “плавание” - бірлескен “құбылу” 
совместное предпринимательство - бірлескен 
кəсіпкерлік

совместное предприятие - бірлескен кəсіпорын 
совместное финансирование - бірлескен қаржыландыру
совместные действия инвесторов - инвесторлардың 
бірлескен іс-қимылы 
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совместные ссуды - бірлескен несие 
совместные ссуды по принципу “вверх по течению” - 

“ағыспен жоғары өрлеу” қағидаты бойынша бірлескен 
несие

совместные ссуды по принципу “вниз по течению” 
- “ағыспен төмен ығу” қағидаты бойынша бірлескен 
несие

совместный банк - бірлескен банк 
совместный банковский счет - бірлескен банк шоты
совместный депозит - бірлескен депозит
совместный индоссамент - бірлескен индоссамент
совместный счет - бірлескен шот 
совместный фонд - бірлескен қор
совмещение должностей - қызметтерді қоса атқару
совмещение профессий - кəсіптерді қоса атқару
совокупная денежная масса - жиынтық ақша жиыны
совокупная доходность акции - акцияның жиынтық 
табыстылығы

совокупная заработная плата - жиынтық жалақы
совокупная прибыль - жиынтық пайда
совокупная собственность - жиынтық меншік
совокупная сумма - біріккен (жиынтық) сома 
совокупное и раздельное обязательство - жиынтық 
жəне бөлек міндеттеме

совокупное покрытие эксцедента убытка - залал 
эксцедентін жиынтықтап өтеу 

совокупное потребление - жиынтық тұтыну
совокупное предложение - жиынтық ұсыныс 
совокупное предложение денег - жиынтық ақша 
ұсынысы

совокупность - жиынтық
совокупность стандартная - стандарттық жиынтық
совокупность статистическая - статистикалық 
жиынтық

совокупные активы - жиынтық активтер
совокупные доходы населения - халықтың жиынтық 
табысы

совокупные капиталовложения - жиынтық күрделі 
жұмсалым

совокупные расходы - жиынтық шығыс 
совокупные экономические величины - жиынтық 
экономикалық шамалар 

совокупный денежный оборот - жиынтық ақша 
айналымы

совокупный долг - жиынтық борыш
совокупный должник - жиынтық борышкер
совокупный доход - жиынтық табыс
совокупный кредитор - жиынтық несиегер
совокупный остаток - жиынтық қалдық
совокупный подоходный налог - жиынтық табыс салығы
совокупный риск - жиынтық тəуекел (қатер)
совокупный спрос - жиынтық сұраныс 
совокупный таможенный платеж - жиынтық кеден 
төлемі

совпадение сроков активов и пассивов - активтер мен 
пассивтер мерзімінің тоқайласуы

современная рыночная экономика - осы заманғы 
нарықтық экономика, заманауи нарықтық экономика 

современная стоимость - қазіргі құн 
современное банковское дело - заманауи банк ісі, 
қазіргі банк ісі

согласие - келісу, келісім беру 
согласие гражданское - азаматтық келісім
согласие на заключение сделки - мəміле жасасуға 
келісу

согласие на залог - кепілзатқа келісу
согласие на цену - бағаға келісу
согласие обоюдное - екі жақты келісім
согласие письменное - жазбаша келісім
согласие с требованиями - талаптармен келісу
согласие сторон - тараптардың келісуі
согласительная комиссия - келістіруші комиссия
согласительный - келістіруші, жарастырушы
согласно - сəйкес
согласно договоренности - уағдаластыққа орай, 
уағдаластыққа сəйкес, уағдаластық бойынша

согласно договору - шартқа орай, шартқа сəйкес, шарт 
бойынша 

согласно извещению - хабарламаға орай, хабарламаға 
сəйкес, хабарлама бойынша

согласно инструкциям - нұсқаулықтарға орай, 
нұсқаулықтарға сəйкес, нұсқаулықтар бойынша

согласно контракту - келісімшартқа орай, 
келісімшартқа сəйкес

согласно описанию - сипаттамаға сəйкес 
согласно плану - жоспарға сəйкес
согласно предписаниям - нұсқамаларға сəйкес
согласно уведомлению - хабарламаға орай
согласно указанию - нұсқауға сəйкес
согласно установленному служебному порядку - 
белгіленген қызмет тəртібіне сəйкес

согласны - келіскен 
согласование - келісу 
согласование денежно-кредитной политики - ақша-
несие саясатын келісу

согласование документа - құжатқа келісім алу
согласование плана - жоспарды келісу
согласование программы - бағдарламаны келісу
согласование сроков - мерзімді келісу 
согласование счетов - шоттарды келісу
согласование условий - шарттарды келісу
согласование цен - бағаны келісу
согласованная процентная ставка - келісілген 
пайыздық мөлшерлеме

согласованная сумма - келісілген сома
согласованная цена - келісілген баға
согласованная экономика - келісілген экономика
согласованное предложение - келісілген ұсыныс
согласованное решение - келісілген шешім
согласованность - келісілгендік
согласованные действия - келісілген іс-қимыл
согласованный - келісілген 
согласованный курс - келісілген бағам
согласованный сбыт - келісілген өткізім
согласованный срок платежа - келісілген төлем  
мерзімі
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согласованный язык общения - келісілген сөйлесу тілі, 
келісілген қарым-қатынас тілі

соглашение - келісім 
соглашение банковское - банк келісімі
соглашение бартерное - баспа-бас айырбас келісімі
соглашение валютное - валюталық келісім
соглашение взаимное - өзара келісім
соглашение ВПС - ДПО келісімі
соглашение гарантийное - кепілдікті келісім
соглашение джентльменское - мəрт келісім
соглашение дистрибуторское - диструбиторлық келісім
соглашение долгосрочное - ұзақ мерзімді келісім
соглашение дополнительное - қосымша келісім
соглашение инвестиционное - инвестициялық келісім
соглашение клиринговое - клирингілік келісім 
соглашение компенсационное - өтемдік келісім
соглашение консигнационное - консигнациялық 
келісім

соглашение консорциумное - консорциумдық келісім
соглашение краткосрочное - қысқа мерзімдік келісім
соглашение кредитное - кредит келісімі, кредит беру 
келісімі 

соглашение межбанковское - банк аралық келісім
соглашение межгосударственное - мемлекет аралық 
келісім

соглашение между акционерами - акционерлер 
арасындағы келісім

соглашение между ООН и ВПС - БҰҰ мен ДПО 
арасындағы келісім

соглашение международное - халықаралық келісім
соглашение межправительственное - үкімет аралық 
келісім

соглашение о валютном курсе - валюта бағамы туралы 
келісім

соглашение о взаимном зачете платежей - төлемдерді 
өзара есепке алу туралы келісім

соглашение о взаимозачете платежей - төлемдерді 
өзара есепке алу туралы келісім

соглашение о внесении изменений - өзгерістер енгізу 
туралы келісім

соглашение о возобновлении кредита - кредитті 
жаңарту туралы келісім 

соглашение о выпуске облигационного займа - 
облигациялық қарызхат шығару туралы келісім

соглашение о депонировании - депозиттеу туралы 
келісім

соглашение о доверительном управлении - 
сенімгерлікпен басқару туралы келісім 

соглашение о договорных тарифах - шарттық тарифтер 
туралы келісім

соглашение о закладе недвижимости - жылжымайтын 
мүлікті кепілге салу туралы келісім 

соглашение о зарплате - жалақы туралы келісім
соглашение о затратах - шығын туралы келісім
соглашение о квоте - үлестеме туралы келісім
соглашение о клиринге - клиринг туралы келісім
соглашение о контроле - бақылау туралы келісім
соглашение о кредите - несие туралы келісім

соглашение о кредитовании - несиелендіру (кредит 
беру) туралы келісім

соглашение о нормах - мөлшер туралы келісім, норма 
туралы келісім

соглашение о партнерстве - серіктес туралы келісім
соглашение о перекупке - қайта сатып алу туралы 
келісім

соглашение о платежах - төлем туралы келісім
соглашение о подписке - жазылыс туралы келісім
соглашение о поручении - тапсырма туралы келісім
соглашение о поставках - жеткізілім туралы келісім
соглашение о почтовых переводах - пошта 
аударымдары туралы келісім

соглашение о почтовых посылках - пошта 
сəлемдемелері туралы келісім

соглашение о праве свободной торговли - еркін сауда 
құқығы туралы келісім

соглашение о предоставлении ссуды - несие беру 
туралы келісім

соглашение о продаже в кредит - кредитке сату туралы 
келісім

соглашение о пролонгации - ұзарту (ұластыру) туралы 
келісім

соглашение о расчетах - есеп айырысу туралы келісім 
соглашение о расширенном финансировании - 
кеңейтілген қаржыландыру туралы келісім

соглашение о регистрации корпорации - 
корпорацияны тіркеу туралы келісім

соглашение о регрессе - кері қайтарып алу туралы 
келісім, кемімел туралы келісім

соглашение о реструктурировании долга - борышты 
қайта құрылымдау туралы келісім

соглашение о рефинансировании - қайта 
қаржыландыру туралы келісім

соглашение о свопах - своптар туралы келісім, айырбас 
туралы келісім

соглашение о связанном гранте - байланыстырылған 
грант туралы келісім

соглашение о службе почтовых чеков - пошта чектері 
қызметі туралы келісім

соглашение о совместном счете - бірлескен шот туралы 
келісім

соглашение о сотрудничестве - ынтымақтастық туралы 
келісім

соглашение о спрэде - спрэд туралы келісім
соглашение о ссуде - несие туралы келісім
соглашение о ставках - мөлшерлеме туралы келісім
соглашение о ставках зарплаты - жалақы 
мөлшерлемесі туралы келісім

соглашение о тарифах - тарифтер туралы келісім
соглашение о фиксировании цены - бағаны тіркеу 
туралы келісім

соглашение о финансировании - қаржыландыру туралы 
келісім

соглашение о франчайзинге - франчайзинг туралы 
келісім

соглашение о ценах - баға туралы келісім
соглашение об аренде - жалгерлік туралы келісім
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соглашение об избежании двойного налогообложения 
- қос салық салудан құтылу туралы келісім

соглашение об иностранных инвестициях - шетелдік 
инвестициялар туралы келісім

соглашение об образовании консорциума - консорциум 
құру туралы келісім

соглашение об обратной покупке - кері сатып алу 
туралы келісім 

соглашение об обратном выкупе - кері өтеуін төлеп алу 
туралы келісім 

соглашение об овердрафте - овердрафт туралы келісім
соглашение об открытии аккредитива - аккредитив 
ашу туралы келісім

соглашение об открытии счета в банке - банкте шот 
ашу туралы келісім

соглашение об отправлениях с наложенным платежом 
- үстеме төлемді жөнелтімдер туралы келісім

соглашение об управлении портфелем ценных 
бумаг - бағалы қағаздар қоржынын басқару туралы         
келісім

соглашение об участии - қатысу туралы келісім
соглашение об экономическом сотрудничестве - 
экономикалық ынтымақтастық туралы келісім

соглашение об эмиссии облигаций - облигациялар 
шығару туралы келісім

соглашение опционное - опциондық келісім
соглашение платежное - төлем келісімі
соглашение по вопросам заработной платы - жалақы 
мəселесі бойынша келісім

соглашение по консолидации долга - борышты 
шоғырландыру (топтастыру) жөніндегі келісім 

соглашение по совместному счету - бірлескен шот 
жөніндегі келісім

соглашение по трансферту - трансферт жөніндегі 
келісім 

соглашение “потолок / пол” - “жоғарғы шек / төменгі 
шек” келісімі

соглашение предварительное - алдын ала келісім
соглашение преференциальное - пұрсаттылық келісімі 
соглашение принудительное - мəжбүрлеме келісім
соглашение “репо” - “репо” келісім 
соглашение рыночное - нарықтық келісім
соглашение с клиентом - тапсырыскермен келісім
соглашение с клиентом о счете - тапсырыскермен шот 
туралы келісім 

соглашение с кредиторами - несиегерлермен келісім
соглашение “своп” - “своп” келісім 
соглашение “стэнд-бай” - “стэнд-бай” келісім 
соглашение тайное - құпия келісім 
соглашение таможенное - кеден келісімі
соглашение тарифное - тарифтік келісім
соглашение товарное - тауар жөніндегі келісім
соглашение торговое - сауда келісімі
соглашение трастовое - сенімгерлік келісім
соглашение трудовое - еңбек келісімі
соглашение финансовое - қаржы келісімі
соглашение целевое - мақсатты келісім
содействие - жəрдем

содействие техническое - техникалық жəрдем
содержание - мазмұн; асырау, ұстау, бағу; жалақы, 
нəпақы

содержание бухгалтерского баланса - бухгалтерлік 
теңгерімнің мазмұны

содержание бюджетной программы - бюджеттік 
бағдарламаның мазмұны

содержание документа - құжаттың мазмұны
содержание консолидированного фонда - 
шоғырландырылған қордың құрамы

содержание отчета о финансовых результатах - қаржы 
нəтижелері туралы есептің мазмұны

содержание управленческого аппарата - 
басқарушылық аппарат ұстау 

содержание чистого золота - таза алтынның құрамы
содоклад - қосымша баяндама
содокладчик - қосымша баяндамашы
содолжник(и) - ортақ борышкер(лер)
содружество - достастық
Содружество Независимых Государств (СНГ) - 
Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД)

соединение - 1) біріктіру; 2) құрама
соединение исков - талаптарды біріктіру
соединенный сберегательный счет - біріктірілген 
жинақ ақша шоты

созависимость - ортақ тəуелділік
создание агентства - агенттік құру
создание альянса - одақ құру
создание базы - қор құру
создание банка - банк құру
создание барьеров - тосқауылдар жасау
создание благоприятных условий - қолайлы жағдай 
жасау 

создание группы банков - банктер тобын құру
создание денег - ақша жасау
создание депозитов - депозиттер жасау
создание запаса - қор құру
создание и сохранение страхового фонда 
документации на объекты повышенного риска и 
объекты являющиеся национальным достоянием - 
қауіптілігі жоғары нысандар мен ұлттық игілік болып 
табылатын нысандар құжаттамасының сақтандыру 
қорын құру жəне сақтау 

создание ипотечной ссуды - ипотекалық несие жасау
создание комиссии - комиссия құру
создание компании - компания құру
создание корпорации - корпорация құру
создание новых рабочих мест - жаңа жұмыс орындарын 
құру

создание общего фонда - ортақ қор құру
создание пенсионного фонда - зейнетақы қорын құру
создание провизии по сомнительным долгам - 
неғайбыл борыштар бойынша қор жасау 

создание резервного запаса - босалқы сақтық қор құру
создание таможенного союза - кеден одағын құру
создание товарищества - серіктестік құру
создание филиалов банка - банк филиалдарын құру 
создание фонда - қор құру
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создание фонда финансирования - қаржыландыру 
қорын құру 

созыв - шақыру, шақырып жинау, сайланым
созыв заседания - мəжіліс шақыру
созыв конференции - конференция шақыру
созыв парламента - парламентті шақыру 
созыв собрания акционеров - акционерлер жиналысын 
шақыру

соискание - іздену, талаптану (ғылыми дəреже алу үшін)
соискатель - ізденуші
соисполнитель - тете атқарушы, бірлесе орындаушы
соисполнитель документа - құжатты бірлесіп 
орындаушы

сокращение - қысқарту, қысқару 
сокращение акционерного капитала - акционерлік 
капиталды қысқарту

сокращение безработицы - жұмыссыздықты қысқарту 
сокращение бумажной работы - қағаз жұмысын 
қысқарту

сокращение бюджета - бюджетті қысқарту
сокращение бюджетных расходов - бюджет шығысын 
қысқарту

сокращение валютных резервов - валюталық сақтық 
қорларды қысқарту

сокращение госсектора - мемлекеттік секторды 
қысқарту

сокращение государственных расходов - мемлекеттік 
шығысты қысқарту

сокращение денежной массы - ақша жиынын қысқарту
сокращение денежных запасов - ақшалай қорларды 
азайту

сокращение запасов - қорларды азайту
сокращение зарплаты - жалақыны қысқарту
сокращение золотого запаса - босалқы алтын қорын 
қысқарту

сокращение издержек - шығынды қысқарту
сокращение инвестиций - инвестицияны қысқарту
сокращение капитала - капиталды қысқарту
сокращение капиталовложений - күрделі жұмсалымды 
қысқарту

сокращение кредита - кредитті қысқарту
сокращение налогов - салықтарды қысқарту
сокращение основных фондов - негізгі қорларды 
қысқарту

сокращение персонала - қызметкерлерді қысқарту
сокращение по штату - штат бойынша қысқарту
сокращение портфеля заказов - тапсырыстар 
қоржынын қысқарту

сокращение пособий - жəрдемақыны қысқарту
сокращение поставок - жеткізілімді қысқарту
сокращение потерь - ысырапты қысқарту
сокращение потребления - тұтынуды қысқарту
сокращение потребности - қажеттілікті қысқарту
сокращение предложения - ұсынысты қысқарту
сокращение рабочих мест - жұмыс орындарын 
қысқарту

сокращение размера вознаграждения - сыйақы 
мөлшерін қысқарту

сокращение размера прибыли - пайда мөлшерін 
қысқарту 

сокращение разницы - айырманы қысқарту
сокращение разрыва - алшақтықты азайту 
сокращение расходов - шығысты қысқарту
сокращение резервов - сақтық қорды қысқарту
сокращение рынка - нарықты қысқарту
сокращение снабжения - жабдықтауды қысқарту 
сокращение спроса - сұранысты қысқарту 
сокращение срока долгового обязательства - 
борышкерлік міндеттеме мерзімін қысқарту

сокращение сроков заимствования - қарыз алу 
мерзімін қысқарту

сокращение ссуды - несиені қысқарту
сокращение транспортных расходов - көлік шығысын 
қысқарту 

сокращение штатов - штатты қысқарту
сокращенный адрес - қысқартылған мекенжай
сокращенный отчет - қысқартылған есептеме
сокредитор - ортақ несиегер, несиелес
сокровище - асыл қазына 
сокровищница - қазына қоймасы
сокрытая выручка - жасырылған ақшалай түсім
сокрытие - жасыру, бүгіп қалу 
сокрытие дохода - табысты жасыру
сокрытие доходов от налогообложения - табысты 
салық салудан жасыру

солидарная закладная - ынтымақты кепілпұл
солидарная и индивидуальная гарантия - ынтымақты 
жəне жеке кепілдік

солидарная и индивидуальная ответственность - 
ынтымақты жəне жеке жауапкершілік

солидарная нота - ынтымақты нота
солидарная ответственность - ынтымақты 
жауапкершілік 

солидарно и индивидуально - ынтымақты түрде жəне 
жеке түрде

солидарно ответственный - ынтымақты жауапты
солидарное обязательство - ортақ міндеттеме, 
ынтымақты міндеттеме

солидарное ответственность - ортақ жауапкершілік, 
ынтымақты жауапкершілік

солидарное поручительство - ынтымақты кепілгерлік
солидарное право - ынтымақты құқық
солидарность - ынтымақтастық, ниеттестік, пікірлестік, 
тілектестік

солидарность обязательств - міндеттемелердің 
бірдейлігі

солидарные гаранты - ынтымақты кепілгерлер 
солидарные должники - ынтымақты борышкерлер
солидарные требования - ынтымақты талаптар 
солидарный долг - ынтымақты борыш 
соло - соло 
соло-вексель - соло-вексель 
соменеджер - ортақ менеджер
сомнительная сделка - күмəнді мəміле
сомнительная ссуда - күмəнді несие
сомнительные активы - күмəнді активтер
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сомнительные акции - күмəнді акциялар
сомнительные денежные поступления - күмəнді 
ақшалай түсімдер

сомнительные долговые требования - күмəнді 
борышқорлық талаптар

сомнительные ссуды - күмəнді несиелер 
сомнительные требования - күмəнді талаптар
сомнительные ценные бумаги - күмəнді бағалы 
қағаздар

сомнительный брокер - күмəнді брокер
сомнительный долг - күмəнді борыш
сомнительный заем - күмəнді қарыз
сомнительный счет - күмəнді шот 
сонаследник - ортақ мұрагер 
соображение - пікір, ой
сообща - бірге, бірлесіп 
сообщаться - байланысу 
сообщение - қатынас (қатынау тəсілі); хабар, хабарлама 

(ақпарат, хабарлау)
сообщение воздушное - əуе қатынасы 
сообщение информационное - ақпараттық хабарлама
сообщение конфиденциальное - құпия хабарлама
сообщение междугородное - қала аралық қатынас
сообщение международное - халықаралық қатынас
сообщение морское - теңіз қатынасы 
сообщение неофициальное - бейресми хабарлама
сообщение новостей - жаңалықтарды хабарлау
сообщение о повышении биржевых курсов - биржа 
бағамының көтерілуі туралы хабарлама

сообщение официальное - ресми хабар 
сообщение телеграфное - телеграф хабарламасы
сообщение телексом - телекспен хабарлау
сообщение телефонное - телефон қатынасы
сообщение транзитное - транзиттік қатынас
сообщение транспортное - көлік қатынасы
сообщение экономическое - экономикалық қатынас, 
экономикалық хабарлама

сообщение электронное - электронды хабарлама
сообщество - қоғамдастық 
сообщник - сыбайлас, əрекеттес 
сообщничество - əрекеттестік, сыбайластық
сооружение - ғимарат
соответственно - тиісінше 
соответствие - сəйкесу, сəйкестік, сай келу
соответствие документов - құжаттардың сəйкестігі
соответствие качества - сапаның сəйкестігі
соответствие качеству - сапаға сай келу 
соответствие нормам - нормаларға сай болу
соответствие подписи вкладчика - салымшы қойған 
қолдың сəйкестігі 

соответствие “с описью” - “тізімдемеге” сəйкестік
соответствие стандарту - стандартқа сəйкестік
соответствие требованиям - талаптарға сай болу
соответствие условиям - шарттарға сай болу
соответствующее условия машинного отправления - 
машинамен жөнелтудің тиісті шарттары

соответствующее условия машинной обработки - 
машинамен өңдеудің тиісті шарттары

соответствующие поручения - тиісті тапсырмалар
соответстие условиям контракта - келісімшарт 
талаптарына сай келу

соотношение - арақатынас; арасалмақ 
соотношение валют - валюталардың арасалмағы
соотношение валютных курсов - валюта бағамдарының 
ара қатынасы

соотношение издержек - шығынның арасалмағы
соотношение капиталов - капиталдардың арасалмағы
соотношение количественное - сандық арасалмақ
соотношение конверсионное - айырбасталымның 
арасалмағы

соотношение конвертационное - айырбасталымдық 
арасалмақ

соотношение предложения и спроса - ұсыным мен 
сұранымның арасалмағы

соотношение производства и потребления - өндіріс 
пен тұтынудың арасалмағы

соотношение процентное - пайыздық арасалмақ
соотношение спроса и предложения - сұраныс пен 
ұсыныстың арасалмағы

соотношение цен - бағаның арасалмағы
соотношение цен и издержек - баға мен шығынның 
арасалмағы 

сополучатель - ортақ алушы
сопоручитель - тең кепілгер, тете кепілгер, ортақ 
кепілгер, қосарлас кепілгер 

сопоставимость - салыстырымдылық‚ 
салғастырымдылық

сопоставимый показатель - салыстырма көрсеткіш
сопоставление - салғастыру 
сопоставление данных - деректерді салғастыру 
сопоставление затрат - шығынды салғастыру
сопоставление цен - бағаны салғастыру
сопоставления двусторонние - екі жақты салғастыру 
сопредельный - шектес, іргелес
сопредседатель - тең төраға, қосанжар төраға, қосарлас 
төраға, тете төраға

сопредседатель - тең төраға, тете төраға
сопроваждаемый багаж - иесімен бірге жөнелтілетін 
багаж, жеткізіп салынатын багаж

сопровительные бумаги - ілеспе қағаздар, жөнелтпе 
қағаздар

сопроводительное письмо - жөнелтпе хат, ілеспе хат, 
жолдамалы хат

сопроводительный - ілеспе 
сопроводительный - ілеспе құжат
сопроводительный адрес - ілеспе мекенжай
сопроводительный адрес, включая таможенные 
документы и т.д. - кеден құжаттары мен т.б. қосқанда 
ілеспе мекенжай

сопроводительный бланк - жөнелтпе бланк 
сопроводительный документ - жөнелтпе құжат, 
ілеспелі құжат, жолдамалы 

сопровождающий - алып барушы, жеткізіп салушы, 
ілесуші 

сопровождающий адрес - ілеспе мекенжай, жөнелтпе 
мекенжай 
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сопровождающий почту - поштаны жеткізіп салушы
сопровождение - алып бару, жеткізіп салу 
сопряженность потребностей - қажеттіліктің 
тоқайласуы

сопряженные затраты - түйіндес шығын
сопряженные капитальные вложения - түйіндес 
күрделі қаржы жұмсалымы

сопряженные отрасли - түйіндес салалар
соразмерно - мөлшерлес 
соразмерный - шамалас, мөлшерлес
сораспорядитель - ортақ иеленуші, қосарлас иеленуші
соревнование - жарыс
соревнование экономическое - экономикалық жарыс
сорт - сұрып
сортировать - сұрыптау
сортировка - сұрыптау
сортировка данных - деректерді сұрыптау
сортировка и перевозка почты - поштаны сұрыптау 
жəне тасымалдау 

сортировка корреспонденции - хат-хабарларды 
сұрыптау

сортировка по маршрутам - бағыттар бойынша 
сұрыптау

сортировка по населенным пунктам - елді мекендер 
бойынша сұрыптау, кенттер бойынша сұрыптау

сортировка по промежуточным предприятиям - 
аралық кəсіпорындар бойынша сұрыптау

сортировка по трактам - жолдар бойынша сұрыптау
сортировка почты по маршруту доставки - поштаны 
жеткізілім бағыты бойынша сұрыптау

сортировка чеков - чектерді сұрыптау
сортировочная машина - сұрыптауыш машина
сортировочная таблица - сұрыптау кестесі
сортировочная таблица на периодические печатные 
издания - мерзімді баспасөз басылымдарын сұрыптау 
кестесі 

сортировочное предприятие - сұрыптау кəсіпорны
сортировщик - сұрыптаушы
сортировщик газет, журналов - газеттерді, 
журналдарды сұрыптаушы

сослуживец - қызметтес
состав - құрам
состав бактериологический - бактериологиялық   
құрам

состав возмещаемых затрат - өтелетін шығынның 
құрамы

состав документов - құжаттардың құрамы
состав единой бюджетной классификации - бірыңғай 
бюджеттік сыныптама құрамы

состав комиссии - комиссия құрамы
состав личный - жеке құрам
состав невозмещаемых затрат - өтелмейтін шығынның 
құрамы

состав оборотных фондов - айналым қорларының 
құрамы

состав основных фондов - негізгі қорлардың құрамы
состав портфеля заказов - тапсырыстар қоржынының 
құрамы

состав правления - басқарма құрамы
состав реквизитов - деректемелер құрамы
состав совокупного годового дохода - жылдық 
жиынтық табыс құрамы

состав социальный - əлеуметтік құрам
состав суда - сот құрамы
состав фонда - қор құрамы
составитель - құрастырушы
составитель протокола - хаттама жазушы
составление - жасау, құрастыру 
составление акта - акт жасау
составление баланса - теңгерім жасау
составление бюджета на нулевой основе - бюджетті 
нөлдік негізде жасау

составление ведомости - тізімдеме жасау
составление графика - кесте түзу
составление депеш - жеделхаттарды құрастыру
составление диспаши - диспаша жасау
составление документа - құжат жасау
составление документации - құжаттама жасау
составление досье - құжаттама əзірлеу
составление заведомо ложных счетов - көрінеу жалған 
шоттар жасау

составление картотеки - картотека жасау
составление каталога - каталог жасау
составление национальных счетов - ұлттық шоттарды 
жасау

составление отчета - есептемені жасау
составление плана - жоспар жасау
составление почтового перевода - пошта аударымын 
құрастыру 

составление прейскурант - прейскурант жасау, бағалық 
жасау

составление программы - бағдарлама жасау
составление расписания - кесте түзу
составление резолюции - қарар жазу
составление резюме - түйіндеме жасау
составление сводки - ақпар жазу
составление сметы - сметаны жасау
составляющая - құрамдас бөлік 
составляющая валютная - валюталық құрамдас бөлік 
составляющая затрат - шығынның құрамдас бөлігі
составная валюта - құрамдас валюта
составная ставка - құрамдас мөлшерлеме
составная часть - құрамды бөлік, құрамдас бөлік
составной индекс - құрамдас индекс
составные части капитала - капиталдың құрамдас 
бөліктері

состояние - дəулет; күй, жағдай, жай-күй, жай-жапсар, 
хал

состояние банка - банктің жай-күйі
состояние валютного рынка - валюта нарығының жай-
күйі

состояние валюты - валютаның жай-күйі
состояние залога - кепілзаттың жай-күйі
состояние застойное - тоқырау жағдайы
состояние инвестиционного процесса - инвестициялық 
үдеріс жағдайы
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состояние кассовой наличности - кассадағы қолма-қол 
ақшаның жай-күйі

состояние ликвидности - өтімділіктің жай-күйі
состояние ликвидов - өтімді заттардың жай-күйі
состояние насыщения рынка - нарықтың молығу 
жағдайы

состояние неплатежеспособности - төлем төлеуге 
қабілетсіздік жағдайы

состояние неравновесия - тепе-теңсіздік жағдайы
состояние нормальное - қалыпты жағдай
состояние платежного баланса банка при расчетах 
наличными - банктің қолма-қол ақшалай есеп 
айырысу кезіндегі төлем теңгерімінің жай-күйі

состояние процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің жай-күйі

состояние равновесия - тепе-теңдік жағдайы
состояние рынка - нарықтың жай-күйі
состояние рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығының жай-күйі

состояние спроса и предложения - сұраныс пен 
ұсыныстың жай-күйі

состояние счета - шоттың жай-күйі
состояние торговли - сауданың жай-күйі
состояние финансового расстройства - қаржының 
қожырау жағдайы

состояние финансовое - қаржы жағдайы, қаржының 
жай-күйі

состояние хозяйственное - шаруашылық жағдайы
состояние цен на рынке - базардағы бағаның жай-күйі
состояние экономики - экономиканың жай-күйі
состоятельность - ауқаттылық, дəулеттілік
состоять на воинском учете по месту жительства - 
тұрғылықты жері бойынша əскери есепке тұру

состоять на учете - есепте тұру
сострахование - ортақ сақтандыру 
сострахователь - ортақ сақтандырылушы, ортақ 
сақтанушы

состраховщик - ортақ сақтандырушы
сотовая связь - ұялы байланыс
сотовый - ұялы
сотрудник - қызметкер
сотрудник научный - ғылыми қызметкер
сотрудник ответственный - жауапты қызметкер
сотрудник по кредитам - кредиттер жөніндегі 
қызметкер

сотрудничество - ынтымақтастық
сотрудничество в области маркетинга - маркетинг 
саласындағы ынтымақтастық

сотрудничество взаимовыгодное - өзара тиімді 
ынтымақтастық

сотрудничество двустороннее - екі жақты 
ынтымақтастық

сотрудничество инвестиционное - инвестициялық 
ынтымақтастық

сотрудничество межгосударственное - мемлекет 
аралық ынтымақтастық

сотрудничество международное - халықаралық 
ынтымақтастық

сотрудничество межпарламентское - парламентаралық 
ынтымақтастық

сотрудничество многостороннее - көп жақты 
ынтымақтастық

сотрудничество экономическое - экономикалық 
ынтымақтастық

соучредитель - тең құрылтайшы, ортақ құрылтайшы
софинансирование - ортақ қаржыландыру, бірлесіп 
қаржыландыру

софинансирование инвестиционных проектов - 
инвестициялық жобаларды ортақ қаржыландыру

сохранение - сақтау
сохранение запрета - тыйымды сақтау
сохранение капитала - капиталды сақтау
сохранение льгот - жеңілдіктерді сақтау
сохранение налоговых льгот - салық жеңілдіктерін 
сақтау

сохранение портфеля ценных бумаг - бағалы қағаздар 
қоржынын сақтау

сохранение постоянного уровня доходности - 
табыстылықтың тұрақты деңгейін сақтау

сохранение права - құқықты сақтау
сохранение права собственности - меншік құқығын 
сақтау

сохранение престижа - беделін сақтау
сохранение равновесия - тепе-теңдікті сақтау
сохранение ресурсов - ресурстарды сақтау
сохранение рынка - нарықты сақтау
сохранение стоимости - құнды сақтау
сохранение цен - бағаны сақтау
сохранная расписка - сақтау қолхаты, сақталған    
қолхат

сохранное свидетельство - сақтауға алу куəлігі 
сохранность - сақталу, сақталушылық
сохранность вкладов - салымдардың сақталуы
сохранность капитала - капиталдың сақталуы
сохранность пенсионного накопления - зейнетақы 
қорланымының сақталуы

сохранность почтовых отправлений - пошта 
жөнелтімдерінің сақталғандығы

социал-демократический - социал-демократиялық
социализация - қоғам мүлкіне айналдыру, 
əлеуметтендіру

социалогический опрос - əлеуметтанымдық пікіртерім, 
əлеуметтанымдық сұрау салу

социальная адаптация - əлеуметтік бейімделу
социальная адекватность - əлеуметтік баламалылық
социальная база - əлеуметтік база, əлеуметтік негіз
социальная гарантия - əлеуметтік кепілдік
социальная защита - əлеуметтік қорғау
социальная защищенность - əлеуметтік қорғалу
социальная защищенность граждан - азаматтардың 
əлеуметтік қорғалуы

социальная защищенность населения - халықтың 
əлеуметтік қорғалуы

социальная защищенность пенсионеров - 
зейнеткерлердің əлеуметтік қорғалуы

социальная инфляция - əлеуметтік инфляция 
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социальная инфраструктура - əлеуметтік 
инфрақұрылым

социальная ответственность - əлеуметтік 
жауапкершілік

социальная политика - əлеуметтік саясат
социальная помощь - əлеуметтік көмек 
социальная реабилитация - əлеуметтік оңалту
социальная рыночная экономика - əлеуметтік 
нарықтық экономика

социальная справедливость - əлеуметтік əділеттік
социальная статистика - əлеуметтік статистика
социальная сфера - əлеуметтік ая 
социальная цена - əлеуметтік баға
социальная экология - əлеуметтік экология
социальная эффективность рынка - нарықтың 
əлеуметтік тиімділігі, базардың əлеуметтік тиімділігі

социальное обеспечение (СОБЕС) - əлеуметтік 
қамсыздандыру 

социальное обслуживание - əлеуметтік қызмет көрсету
социальное переустройство - əлеуметтік қайта құру
социальное планирование - əлеуметтік жоспарлау
социальное пособие - əлеуметтік жəрдемақы
социальное страхование (соцстрах) - əлеуметтік 
сақтандыру

социально-экономическая система - əлеуметтік-
экономикалық жүйе

социально-экономическая статистика - əлеуметтік-
экономикалық статистика

социально-экономические задачи государства - 
мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық міндеттері

социально-экономическое прогнозирование - 
əлеуметтік-экономикалық болжау

социальные выплаты - əлеуметтік төлемдер
социальные издержки - əлеуметтік шығын
социальные льготы - əлеуметтік жеңілдіктер
социальные нормативы - əлеуметтік нормативтер
социальные пенсии - əлеуметтік зейнетақы
социальный - əлеуметтік
социальный аудит - əлеуметтік аудит 
социальный индивидуальный код (СИК) - əлеуметтік 
жеке код (ƏЖК)

социальный институт - əлеуметтік институт
социальный капитал - əлеуметтік капитал
социальный налог - əлеуметтік салық
социальный фонд ВПС - ДПО-ның əлеуметтік қоры
социологический - социологиялық, əлеуметтанушылық
социологическое обследование - социологиялық 
зерттеу

социология - социология, əлеуметтану 
социология труда - еңбек социологиясы
социология управления - басқару социологиясы
социум - қауым
сочетание - үйлесу, ұштасу
сочинение - шығарма
сочувствие - тілектестік, жанашырлық
союз - одақ 
союз валютный - валюталық одақ
союз денежный - ақша одағы

союз клиринговый - клирингілік одақ
союз кредитный - несие одағы
союз страхователей - сақтанушылар одағы, 
сақтандырылушылар одағы

союз таможенный - кеден одағы
спад - құлдырау 
спад деловой активности - іскерлік белсенділіктің 
құлдырауы

спад инвестиционной активности - инвестициялық 
белсенділіктің құлдырауы

спад инвестиционный - инвестициялық құлдырау
спад инфляционной - инфляциялық құлдырау
спад кратковременный - қысқа мерзімдік құлдырау
спад спроса - сұраныстың құлдырауы
спад экономический - экономикалық құлдырау
спад экономической активности - экономикалық 
белсенділіктің құлдырауы

спальня - жатынжай 
спасатель - құтқарушы
спасательные и другие неотложные работы - құтқару 
жəне басқа шұғыл жұмыстар

спасательные работы - құтқару жұмыстары
спасательный отряд - құтқарушы жасақ
спектр - спектр, ая
спектр услуги - қызметтер көрсету аясы
спекулирование - алып-сатарлық жасау
спекулянт - алып-сатар 
спекулянт акциями - акциялармен алып-сатарлық 
жасаушы

спекулянт биржевой - биржалық алып-сатар, биржа 
алып-сатары

спекулянт вексельный - вексельдік алып-сатар
спекулянт на валютной бирже - валюта биржасындағы 
алып-сатар

спекулянт на фондовой бирже - қор биржасындағы 
алып-сатар

спекулянт недвижимостью - жылжымайтын мүлікпен 
алып-сатарлық жасаушы

спекулянт недвижимым имуществом - жылжымайтын 
мүлікпен алып-сатарлық жасаушы

спекулянт профессиональный - кəсіби алып-сатар
спекулянт ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
алып-сатарлық жасаушы

спекулятивная сделка - алып-сатарлық мəміле
спекулятивная сделка с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен алып-сатарлық мəміле

спекулятивная скупка - алып-сатарлықпен көтере 
сатып алу

спекулятивная скупка акций - акцияларды алып-
сатарлықпен көтере сатып алу

спекулятивное намерение - алып-сатарлық ниет
спекулятивные операции - алып-сатарлық  
операциялар

спекулятивные операции с ценными бумагами 
- ба ға лы қағаздармен жасалатын алып-сатарлық 
операциялар

спекулятивные ссуды - алып-сатарлық несие (бағалы 
қағаздарды сатып алу үшін)
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спекулятивные ценные бумаги - алып-сатарлық бағалы 
қағаздар

спекулятивные цены - алып-сатарлық баға, жалдаптық 
баға

спекулятивный - алып-сатарлық, саудагерлік
спекулятивный банк - алып-сатарлық банк
спекулятивный доход - алып-сатарлық табыс
спекулятивный капитал - алып-сатарлық капитал
спекулятивный синдикат - алып-сатарлық синдикат
спекулятивный спрос - алып-сатарлық сұраныс 
спекуляция - алып-сатарлық
спекуляция акциями - акциялармен жасалатын алып-
сатарлық

спекуляция биржевая - биржадағы алып-сатарлық
спекуляция валютная - валютамен алып-сатарлық 
жасау

спекуляция иностранной валютой - шетел 
валютасымен алып-сатарлық

спекуляция мелкая - ұсақ алып-сатарлық
спекуляция на повышение - жоғарылауға алып-
сатарлық жасау

спекуляция на повышении курсов - бағамның 
көтерілуін пайдаланып алып-сатарлық жасау

спекуляция на повышении цен - бағаның көтерілуін 
пайдаланып алып-сатарлық жасау

спекуляция на понижение - төмендеуге алып-сатарлық 
жасау

спекуляция на разнице валютных курсов - валюта 
бағамдарының айырмасына алып-сатарлық жасау

спекуляция на разнице курсов ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамдарының айырмасына алып-сатарлық 
жасау

спекуляция на фондовой бирже - қор биржасында 
алып-сатарлық жасау

спекуляция недвижимостью - жылжымайтын мүлікпен 
алып-сатарлық жасау

спекуляция при кредитовании - несиелендіру кезінде 
алып-сатарлық жасау

спекуляция фьючерсами - фьючерстермен алып-
сатарлық жасау

спекуляция ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
алып-сатарлық жасау

спецаукцион - арнаулы аукцион
спецвыпуск - арнаулы шығарылым
спецгашение - арнайы мөрлендіру
спецгашение почтовых марок - пошта маркаларын 
арнайы өшіру

специализация - мамандандыру, мамандану 
специализация банков - банктерді мамандандыру
специализация кредитов - кредиттерді мамандандыру
специализация международная - халықаралық 
мамандану 

специализация производства - өндірісті мамандандыру
специализированная операционно-кассовая машина - 
мамандандырылған операциялық-кассалық машина

специализированная товарная биржа - мамандан-
дырылған тауар биржасы

специализированные учреждения ООН - БҰҰ-ның 
мамандандырылған мекемелері

специализированные финансовые институты - 
мамандандырылған қаржы институттары

специализированные финансовые учреждения - 
мамандандырылған қаржы мекемелері

специализированный аукцион - мамандандырылған 
аукцион

специализированный банк - мамандандырылған банк
специализированный вагон - арнайы вагон, 
мамандандырылған вагон

специализированный взаимный фонд - 
мамандандырылған өзара қарыз қоры 

специализированный комплекс маркетинга - 
мамандандырылған маркетинг кешені

специализированный курс - мамандандырылған бағам
специализированный регистратор - 
мамандандырылған тіркеуші

специализированный рынок - мамандандырылған 
нарық

специализированный узел - мамандандырылған торап
специалист - маман 
специалист в области управления - басқару 
саласындағы маман

специалист в области финансов - қаржы саласындағы 
маман

специалист ведущий - жетекші маман
специалист высокой квалификации - жоғары білікті 
маман

специалист главный - бас маман
специалист иностранный - шетелдік маман
специалист квалифицированный - білікті маман
специалист по анализу акций - акцияларды талдау 
жөніндегі маман

специалист по анализу конъюнктуры рынка - нарық 
жағдаятын талдау жөніндегі маман

специалист по анализу финансовой деятельности 
компании - қаржы қызметін талдау жөніндегі маман

специалист по бухгалтерскому учету - бухгалтерлік 
есеп жөніндегі маман

специалист по валютным операциям - валюталық 
операциялар жөніндегі маман

специалист по инвестициям - инвестициялар жөніндегі 
маман

специалист по кредитам - кредиттер жөніндегі маман
специалист по маркетингу - маркетинг жөніндегі маман
специалист по прогнозированию биржевой конъюн-
ктуры - биржа жағдаятын болжау жөніндегі маман

специалист по таможенному оформлению - кеден 
ресімдеуі жөніндегі маман

специалист по финансовым вопросам - қаржы 
мəселелері жөніндегі маман

специалист по ценным бумагам - бағалы қағаздар 
жөніндегі маман

специалист по экономическим вопросам - экономика-
лық мəселелер жөніндегі маман

специальная акция - арнаулы акция
специальная гарантия - арнаулы кепілдік
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специальная депеша - арнаулы жеделхат
специальная заявка - арнаулы өтінім
специальная налоговая облигация - арнаулы салық 
облигациясы

специальная пошлина - арнаулы баж
специальная программа маркетинга - маркетингінің 
арнаулы бағдарламасы

специальная рыночная стоимость - арнаулы нарықтық 
құн

специальная скидка с цены - бағадан арнаулы шегерім
специальная ставка (спецставка) - арнаулы 
мөлшерлеме

специальная таможенная пошлина - арнаулы кеден 
бажы

специальная таможенная ставка - арнаулы кеден 
мөлшерлемесі

специальная таможенная статистика - арнаулы кеден 
статистикасы

специальная упаковка - арнайы буып-түю
специальная цена - арнаулы баға
специальная экономическая зона - арнаулы 
экономикалық аймақ

специально оговоренная цена - арнайы уағдаласылған 
баға

специально упомянутые активы - арнайы ескертілген 
активтер

специально упомянутые ссуды - арнайы ескертілген 
несие

специальное кредитование - арнаулы несиелендіру
специальное обозначение - арнайы белгі
специальное предложение - арнаулы ұсыныс
специальное предложение цены - бағаның арнаулы 
ұсынысы, арнаулы баға ұсынысы

специальное соглашение - арнаулы келісім
специальное хранение - арнаулы сақтау
специальность - мамандық
специальные автомобили - арнаулы автомобильдер 
специальные банковские кредиты - арнаулы банк 
кредиттері

специальные внебюджетные средства - бюджеттен тыс 
арнаулы қаражат

специальные выпуски государственных займов - 
мемлекеттік қарызхаттардың арнаулы шығарылымдары

специальные доходы - арнаулы кіріс
специальные исторические дисциплины - арнаулы 
тарихи пəндер

специальные источники финансирования 
капитальных вложений - күрделі жұмсалымды 
қаржыландырудың арнаулы көздері

специальные кредитные институты - арнаулы несие 
институттары (несие берудің қайсыбір саласына 
маманданған несие мекемелері)

специальные кредитные учреждения - арнаулы несие 
мекемелері

специальные льготы - арнаулы жеңілдіктер
специальные марки - арнаулы маркалар, арнаулы 
таңбалар

специальные налоги - арнаулы салықтар

специальные налоговые льготы - арнаулы салық 
жеңілдіктері

специальные налоговые облигации - арнаулы салық 
облигациялары

специальные отправления - арнаулы жөнелтімдер 
специальные платежи - арнаулы төлемдер
специальные пошлины - арнаулы баждар
специальные права заимствования (СПЗ) - арнаулы 
өзара қарыз құқықтары 

специальные расходы - арнаулы шығыс
специальные резервы - арнаулы сақтық қорлары
специальные скидки - арнаулы шегерім
специальные службы - арнаулы қызметтер
специальные соглашения - арнаулы келісімдер 
специальные средства - арнаулы қаражат
специальные ссудные счета - арнаулы несие шоттары
специальные фонды - арнаулы қорлар 
специальные экономические зоны в Республике 
Казахстан - Қазақстан Республикасындағы арнаулы 
экономикалық аймақтар 

специальный аккредитив - арнаулы аккредитив
специальный арбитражный счет - арнаулы 
арбитраждық шот

специальный балансовый отчет - арнаулы теңгерімдік 
есептеме

специальный гриф - арнаулы белгі
специальный денежно-кредитный кризис - арнаулы 
ақша-несие дағдарысы

специальный депозит - арнаулы депозит
специальный договор - арнаулы шарт
специальный доставщик - арнаулы жеткізуші
специальный заем - арнаулы қарыз
специальный коммерческий курс - арнаулы 
коммерциялық бағам

специальный кредитно-финансовый институт - 
арнаулы несие-қаржы институты 

специальный курс - арнаулы бағам
специальный курс тенге - теңгенің арнаулы бағамы
специальный мешок - арнаулы қап
специальный наземный комплекс - жербетілік арнаулы 
кешен

специальный налоговый режим - арнаулы салық 
режимі, арнаулы салық тəртіптемесі 

специальный облигационный счет - арнаулы 
облигациялық шот

специальный почтовый индекс - арнаулы пошта 
индексі

специальный почтовый код - арнаулы пошта коды
специальный процент - арнаулы пайыз
специальный резерв - арнаулы сақтық қор
специальный резерв для покрытия убытков по 
ссудам - несие бойынша залалды өтеуге арналған 
арнаулы сақтық қор

специальный резервный фонд - арнаулы сақтық қор
специальный сбор - арнаулы алым
специальный совместный фонд - арнаулы бірлескен 
қор

специальный счет - арнаулы шот
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специальный тариф - арнаулы тариф
специальный текущий счет - ағымдағы арнаулы шот
специальный фонд - арнаулы қор
специальный фонд ВПС - ДПО-ның арнаулы қоры
специальный штемпель - арнаулы мөрқалып
специфика - айрықшалық, ерекшелік, өзгешелік
спецификация - айрықшалау, айрықшалама 
специфические документальные материалы - 
айрықша құжаттық материалдар 

специфический таможенный тариф - айрықшалықты 
кеден тарифі

спецкартсчет - арнаулы карточка шоты
спецобувь - арнаулы аяқкиім
спецодежда - арнаулы киім
спецпитание - арнаулы тамақ
спецпошта - арнаулы пошта
спецсвязь - арнаулы байланыс
спикер - спикер 
спираль инфляционная - инфляциялық бұралым, 
инфляциялық шиыршық

списание - есептен шығару, шығынға жазу
списание безнадежного долга - үмітсіз борышты 
есептен шығару

списание в расход - шығысқа шығару, шығысқа  
жатқызу

списание в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов - төлем төлеуге 
қабілетсіз дебиторлардың берешегін залал ретінде 
есептен шығару 

списание долга - борышты есептен шығару
списание задолженности - берешекті есептен шығару
списание затрат - шығынды есептен шығару
списание комиссионных периодических печатных 
изданий - комиссиялық мерзімді баспасөз басылымын 
есептен шығару 

списание непогашенной ссуды - өтелмеген несиені 
есептен шығару

списание основных средств - негізгі құрал-жабдықты 
есептен шығару

списание основных фондов - негізгі қорларды есептен 
шығару

списание пени - өсімпұлды есептен шығару
списание с баланса безнадежной задолженности 
по кредиту - кредит бойынша үмітсіз берешекті 
теңгерімнен шығару

списание со счета - шоттан шығару 
списание ссуды - несиені есептен шығару
списание убытка - залалды есептен шығару
списание убытков со счета - залалды шоттан шығару
списание части долга - борыштың бір бөлігін есептен 
шығару

списание штрафа - айыппұлды есептен шығару
списанная (списываемая) стоимость - есептен 
шығарылған (есептен шығарылатын) құн

списанная ссуда - есептен шығарылған несие
списанная сумма - есептен шығарылған сома
списанные долги - есептен шығарылған борыштар
списанные кредиты - есептен шығарылған кредиттер

списанные суммы налогов - есептен шығарылған 
салықтар сомасы

списанный внешний долг - есептен шығарылған 
сыртқы борыш

списанный долг - есептен шығарылған борыш
списать по акту - акт бойынша есептен шығару
списать со счета - шоттан шығару
список - тізім
список “горячих карточек” - “қапыл карточкалардың” 
тізімі 

список акций - акциялар тізімі
список акционеров - акционерлердің тізімі
список алфавитный - əліпбилік тізім
список аэропочтовых расстояний - аэропошта 
қашықтығының тізімі

список банков-корреспондентов - корреспондент-
банктердің тізімі

список владельцев долговых обязательств - 
борышкерлік міндеттемелерді иеленушілердің тізімі

список должников - борышкерлердің тізімі
список заказов - тапсырыстар тізімі
список заказчиков - тапсырыс берушілер тізімі
список запрещенных предметов - тыйым салынған 
заттар тізімі

список источников комплектования - жиынтықтау 
көздерінің тізімі

список километрических расстояний - километрлік 
қашықтық тізімі

список кредиторов - несиегерлер тізімі
список ломбардный - ломбардтық тізім
список налогов (налоговый) - салықтар тізімі
список налогоплательщиков - салық төлеушілер тізімі
список об урегулировании - реттеу туралы тізім
список переводов, перечислений или передаточных 
чеков - аударымдардың, аударылған қаржының немесе 
табыстау чектерінің тізімі

список подписей - қойылған қолдардың тізімі
список подписей должностных лиц банка - банктің 
лауазымды тұлғаларының қойылған қолдарының тізімі

список подписчиков - жазылушылар тізімі 
список подписчиков на ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға жазылушылар тізімі

список покупателей - сатып алушылар тізімі
список полисов - полистер тізімі
список послужной - атқарылатын қызметтер тізімі 
список поступивших заказов - түскен тапсырыстар 
тізімі

список потребителей - тұтынушылар тізімі
список почтовых переводов - пошта аударымдарының 
тізімі

список почтовых предприятий мира - əлемнің пошта 
кəсіпорындарының тізімі

список продукции - өнім тізімі
список процентных платежей - пайыздық төлемдердің 
тізімі

список рассылки - таратылым тізімі
список сокращений - қысқартулар тізімі 
список страхователей - сақтанушылар тізімі
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список титульный - титулдық тізім
список утерянных или похищенных ценных бумаг - 
жоғалған немесе ұрланған бағалы қағаздардың тізімі

список участников - қатысушылар тізімі
список фондов архива - мұрағат қорларының тізімі 
список формулярный - формуляр тізім 
список ценных бумаг - бағалы қағаздар тізімі
списочный бланк - тізімдік бланк
списывание - есептен шығару
списывать - есептен шығару
спихивание - қақшу (арамзалық мəміле)
сплав - қорытпа
сплит - сплит 
сплошной контроль - жаппай бақылау
сплошной прием документов - құжаттарды жаппай 
қабылдау 

спонсирование - демеушілік
спонсор - демеуші, мияткер 
спонсор внешний - сыртқы демеуші
спонсорская помощь - демеушілік көмек
спонсорство - демеушілік, мияткерлік 
спонто - спонто, шегерім 
спор - дау-дамай, айтыс, талас
спор по контракту - келісімшарт жөніндегі дау-дамай
спор по купле-продаже - сатып алу-сату бойынша 
айтыс-тартыс

спор по претензии - кінəрат-талап бойынша айтыс-
тартыс

спорная сделка - даулы мəміле
спорное право требования - даулы талап құқығы
спорный долг - даулы борыш
споры - айтыс-тартыс, талқы 
споры инвестиционные - инвестициялық дау
споры преддоговорные - шарт алдындағы айтыс-тартыс
споры трудовые - еңбек дауы
способ - тəсіл 
способ выдачи кредитов - несие беру тəсілі
способ защиты гражданских прав - азаматтық құқықты 
қорғау тəсілі

способ инвестирования - инвестициялау тəсілі
способ налоговой базы - салық базасының тəсілі
способ направления - бағыттау тəсілі, жолдау тəсілі
способ обеспечения исполнения обязательств - 
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тəсілі

способ обмена - айырбас тəсілі
способ печати - баспа тəсілі, басып шығару тəсілі
способ платежа - төлем тəсілі
способ погашения - өтеу тəсілі
способ погашения долговых обязательств - 
борышкерлік міндеттемелерді өтеу тəсілі

способ погашения кредитов - несиені өтеу тəсілі
способ потребления - тұтыну тəсілі
способ применения - қолдану тəсілі
способ расчета - есеп айырысу тəсілі
способ расчета стоимости - құнды есептеу тəсілі
способ снижения риска - тəуекелді төмендету тəсілі
способ стимулирования сбыта - өткізімді ынталандыру 
тəсілі

способ “тель-кель” - “тель-кель” тəсілі, “барымен 
базар” тəсілі

способ традиционный - дəстүрлі тəсіл
способ упаковки - буып-түю тəсілі
способ уплаты налога - салық төлеу тəсілі
способ употребления - пайдалану əдісі 
способ учета ценных бумаг - бағалы қағаздарды есептеу 
тəсілі

способ фиксации цен - бағаны тиянақтау тəсілі
способ финансирования - қаржыландыру тəсілі
способ хранения - сақтау тəсілі
способ хранения ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
сақтау тəсілі

способ эффективный - тиімді тəсіл
способность - қабілет, қабілеттілік, бейімділік
способность выполнить обязательства по платежам 

- төлем бойынша міндеттемелерді орындауға 
қабілеттілік

способность давать доход - табыс беру қабілеті
способность заемщика к погашению долгов - 
қарызгердің борышты өтеуге қабілеттілігі

способность зарабатывать - табыс табуға қабілеттілік
способность к заимствованиям - өзара қарыз алысуға 
қабілеттілік

способность к обращению - айналысқа қабілеттілік
способность обеспечить финансирование - 
қаржыландыруды қамтамасыз етуге қабілеттілік

способность обслуживания долга - борышқа қызмет 
көрсетуге қабілеттілік

способность организаторская - ұйымдастырушылық 
қабілет

способность платить - төлеуге қабілеттілік
способность платить долги - борышты төлеуге 
қабілеттілік

способность платить налоги - салық төлеуге 
қабілеттілік

способность платить по долгам - борыштар бойынша 
төлеуге қабілеттілік

способность погасить долг - борышты өтеуге 
қабілеттілік

способность погасить заем - қарызды өтеуге 
қабілеттілік

способность покупательная - сатып алуға қабілеттілік
способность размещать ценные бумаги - бағалы 
қағаздарды орналастыруға қабілеттілік

способность размещения - орналастыруға қабілеттілік
способность управленческая - басқарушылық қабілет
способный выполнять финансовые обязательства - 
қаржы міндеттемелерін орындауға қабілетті

способный платить - төлеуге қабілетті
способствование - жəрдемдесу, септігін тигізу
способствование развитию - дамуға жағдай жасау, 
дамуға септігін тигізу

способствование развитию отношений - қарым-
қатынасты дамытуға септігін тигізу

способствование экономическому росту - 
экономикалық өсуге септігін тигізу

способы оплаты - төлеу тəсілдері
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спот - спот 
спот-курс - спот-бағам 
спот-рынок - спот-нарық 
справедливая компенсация - əділ өтемақы 
справедливая норма прибыли - пайданың əділетті 
нормасы

справедливая прибыль - əділ пайда
справедливая рыночная стоимость - əділ нарықтық 
құн

справедливая рыночная цена - əділ нарықтық баға
справедливая цена - əділ баға
справедливое вознаграждение - əділ сыйақы
справедливое географическое распределение - 
географиялық əділ бөліс 

справедливость - əділеттілік, турашылдық 
справедливость распределения - бөлу əділдігі
справка - анықтама 
справка архивная - мұрағаттық анықтама 
справка библиографическая - библиографиялық 
анықтама 

справка биографическая - өмірбаяндық анықтама 
справка генеалогическая - тектану анықтамасы
справка историческая - тарихи анықтама 
справка о выполнении работы - жұмыстың орындалуы 
туралы анықтама

справка о зарплате - жалақы туралы анықтама
справка о кредитоспособности - несиеге қабілеттілік 
туралы анықтама

справка о праве собственности - меншік құқығы 
туралы анықтама

справка о состоянии счета - шоттың жағдайы туралы 
анықтама

справка о финансовом положении - қаржы жағдайы 
туралы анықтама

справка с места работы - жұмыс орнынан анықтама
справка служебная - қызметтік анықтама
справка социально-правового характера - əлеуметтік-
құқықтық сипаттағы анықтама

справка тематическая - тақырыптық анықтама 
справка-обоснование - анықтама-негіздеме 
справка-ориентировка - бағдарлы анықтама 
справочная ставка - анықтамалық мөлшерлеме
справочная цена - анықтамалық баға
справочник - анықтамалық
справочник архивный - мұрағаттық анықтамалық 
справочник внутрифондовый - қорішілік анықтамалық 
справочник инвестиционный - инвестициялық 
анықтамалық

справочник коммерческий - коммерциялық 
анықтамалық

справочник краткий - ықшам анықтамалық 
справочник межархивный - мұрағат аралық 
анықтамалық 

справочник межфондовый - қор аралық анықтамалық 
справочник официальный - ресми анықтамалық
справочник по облигациям - облигациялар жөніндегі 
анықтамалық

справочник профессиональный - кəсіби анықтамалық

справочник рекламный - жарнамалық анықтамалық
справочник тарифно-квалификационный - тарифтік-
біліктілік анықтамалығы

справочник тарифный - тарифтік анықтамалық
справочник телефонный - телефон анықтамалығы
справочник торговый - сауда анықтамалығы
справочное бюро - анықтама бюросы
справочно-информационный центр - анықтамалық-
ақпарат орталығы

справочный лист - анықтама парағы
справочный тариф - анықтамалық тариф
спринклер - спринклер 
спрос - сұраныс, сұраным 
спрос ажиотажный - дүрлікпе сұраныс
спрос валютный - валюталық сұраныс
спрос взаимный - өзара сұраныс
спрос внешний - сыртқы сұраныс
спрос внутренний - ішкі сұраныс
спрос гарантированный - кепілдікті сұраныс
спрос и предложение - сұраныс жəне ұсыныс
спрос избыточный - артық сұраныс
спрос инвестиционный - инвестициялық сұраныс
спрос конкурентоспособный - бəсекеге қабілетті 
сұраныс

спрос мировой - дүниежүзілік сұраныс
спрос на банковский кредит - банк кредитіне сұраныс
спрос на валюту - валютаға сұраныс
спрос на денежные средства - ақшалай қаражатқа 
сұраныс

спрос на деньги - ақшаға сұраныс
спрос на деньги для непредвиденных целей - 
болжанбаған мақсаттарға арналған ақшаға сұраныс

спрос на займы - қарызға сұраныс
спрос на золото - алтынға сұраныс
спрос на инфляцию - инфляцияға сұраныс
спрос на капитал - капиталға сұраныс
спрос на кредит - кредитке сұраныс
спрос на номинальные деньги - атаулы ақшаға сұраныс
спрос на облигации - облигацияларға сұраныс
спрос на ссуды - несиеге сұраныс
спрос на ссуды госсектора - мемлекеттік сектордың 
несиесіне сұраныс

спрос на товары массового потребления - көпшілік 
қолды тауарларға сұраныс

спрос населения на товары народного потребления 
- жұртшылықтың халық тұтынатын тауарларға 
сұранысы

спрос платежеспособный - төлем қабілеті бар сұраныс, 
төлем төлеуге жарамды сұраныс

спрос платежный - төлемдік сұраныс
спрэд / спрэдл / спред - спрэд / спрэдл / спред, жалпы 
айырма; сейілту, шашырату 

спрэд биржевой - биржалық спрэд
спрэд внутрибиржевой - биржа ішіндегі спрэд
спрэд гарантийный - кепілдікті спрэд, кепілдікті 
айырма

спрэд дебетовый - дебеттік спрэд, дебеттік айырма
спрэд котировочный - баға белгілеу спрэді
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спрэд кредитный - кредиттік спред, кредиттік айырма
спрэд межбиржевой - биржа аралық спрэд
спрэд между покупной и продажной ценой - сатып алу 
мен сату бағасы арасындағы спрэд 

спрэд межрыночный - нарық аралық спрэд, нарық 
аралық айырма

спрэд налоговый - салық спрэді
спрэд процентный - пайыздық спрэд, пайыздық айырма
спрэд разделенный - бөлінген спрэд 
спрэдер / спредер - спрэдер / спредер 
спрэдинг / спрединг - спрэдинг / спрединг 
спрэдом - спрэдом 
спрэд-поручение - спрэд-тапсырма
спуск - төмен түсіру, құлдилама, орналасым
спускной желоб - төмен түсіретін науа, құлдилама науа
спутниковая связь - спутниктік байланыс
спутниковая система передачи данных - деректерді 
берудің спутниктік жүйесі 

сравнение - салыстыру 
сравнение величин риска - тəуекел шамасын 
салыстыру

сравнение данных - деректерді салыстыру
сравнение показателей - көрсеткіштерді салыстыру
сравнивание - салыстыру
сравнивание цены - бағаны салыстыру
сравнимый баланс - салыстырылатын теңгерім
сравнимый показатель - салыстырылатын көрсеткіш
сравнительная отчетность - салыстырмалы есептілік 

(есеп-қисап)
сравнительная статистика - салыстырмалы статистика
сравнительная стоимость - салыстырмалы құн 
сравнительная таблица - салыстырмалы кесте
сравнительная экономическая эффективность - 
салыстырмалы экономикалық тиімділік

сравнительная эффективность капитальных 
вложений - күрделі қаржы жұмсалымының 
салыстырмалы тиімділігі

сравнительное преимущество - салыстырмалы 
артықшылық

сравнительность - салыстырмалылық‚ 
салыстырымдылық

сравнительные декларации - салыстырмалы 
мағлұмдамалар

сравнительные издержки - салыстырмалы шығын
сравнительные отчеты - салыстырмалы есептемелер 

(есеп беру)
сравнительный анализ - салыстырмалы талдау
сравнительный бухгалтерский баланс - салыстырмалы 
бухгалтерлік теңгерім

сравнительный отчет о прибылях и убытках - пайда 
мен залал туралы салыстырмалы есептеме

сравнительный уровень зарплаты - жалақының 
салыстырмалы деңгейі 

сращение / сращивание - ұласу, тұтасу, біте қайнасу
сращивание преступных кланов с органами власти 

- қылмыскерлер əулеттерінің билік органдарымен 
тұтасуы 

сращивание с государством - мемлекетпен ұласу

среда - орта 
среда окружающая - қоршаған орта
среда экономическая - экономикалық орта
средневзвешенная ставка доходности - орташа 
өлшемделген табыстылық мөлшерлемесі 

средневзвешенная стоимость - орташа өлшемді құн, 
безбенделген орташа құн

средневзвешенная цена - орташа шамаланған баға
средневзвешенное - орташа безбенделген өлшенім
средневзвешенное расстояние - орташа өлшемді 
қашықтық 

средневзвешенный валютный курс - орташа сарабдал 
валюталық бағам

средневзвешенный индекс - орташа сарабдал индекс
среднедушевой доход - жан басына шаққандағы орташа 
табыс

среднедушевой совокупный доход - жан басына 
шаққандағы орташа жиынтық табыс

среднее - орташа өлшем 
среднее звено управления - басқарудың орта буыны 
среднеликвидные - өтімділігі орташа
среднемесячная заработная плата - орташа айлық 
жалақы

среднесрочная долговая ценная бумага - орта мерзімді 
борышкерлік бағалы қағаз

среднесрочная задолженность - орта мерзімді берешек
среднесрочная свободнообращающаяся казначейская 
облигация - орта мерзімді еркін айналысқа түсетін 
қазынашылық облигация 

среднесрочная ссуда - орта мерзімді несие
среднесрочная финансовая стратегия - орта мерзімді 
қаржы стратегиясы 

среднесрочное финансирование - орта мерзімді 
қаржыландыру

среднесрочные государственные займы - орта мерзімді 
мемлекеттік қарызхаттар

среднесрочные государственные облигации - орта 
мерзімді мемлекеттік облигациялар

среднесрочные государственные ценные бумаги - орта 
мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздар

среднесрочные ценные бумаги - орта мерзімді бағалы 
қағаздар

среднесрочный - орта мерзімді (бағалы қағаздар 
туралы)

среднесрочный банковский кредит - орта мерзімді 
банк кредиті

среднесрочный и долгосрочный коммерческий 
кредит - орта мерзімді жəне ұзақ мерзімді 
коммерциялық кредит

среднесрочный казначейский вексель - орта мерзімді 
қазынашылық вексель

среднесрочный кредит - орта мерзімді кредит
среднесрочный период - орта мерзімді кезең
среднесрочный план социально-экономического 
развития - əлеуметтік-экономикалық дамудың орта 
мерзімдік жоспары

среднестатистические показатели - орташа 
статистикалық көрсеткіштер
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среднесуточный остаток - орташа тəуліктік қалдық 
средние проценты - орташа пайыздар
средние экономические величины - орташа 
экономикалық шамалар

средние экономические показатели - орташа 
экономикалық көрсеткіштер

средний валютный курс - орташа валюта бағамы
средний вес - орташа салмақ
средний доход - орташа табыс
средний инкассированный остаток - орташа 
инкассоланған қалдық

средний курс - орташа бағам
средний курс обмена национальной валюты - ұлттық 
валюта айырбасының орташа бағамы

средний курс предложения ценных бумаг - бағалы 
қағаздар ұсынысының орташа бағамы

средний непогашенный остаток - өтелмеген орташа 
қалдық

средний обменный курс - орташа айырбас бағамы
средний объем портфеля ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынының орташа көлемі

средний объем продаж - орташа сату көлемі
средний овердрафт - орташа овердрафт
средний остаток - орташа қалдық
средний остаток на депозитном счете - депозиттік 
шоттағы орташа қалдық 

средний остаток на счете (за период) - шоттағы орташа 
қалдық (кезеңдегі)

средний остаток непогашенной задолженности по 
ссуде - несие бойынша өтелмеген берешектің орташа 
қалдығы

средний остаток оборотных средств - айналым 
қаражатының орташа қалдығы

средний размер вклада - салым ақшаның орташа 
мөлшері

средний размер поступлений - түсімдердің орташа 
мөлшері

средний размер реальной заработной платы - нақты 
жалақының орташа мөлшері

средний риск - орташа тəуекел (қатер)
средний руководящий персонал - орта буын басқарушы 
қызметкерлер

средний рыночный курс - орташа нарықтық бағам
средний срок - орташа мерзім
средний срок инкассации - инкассолаудың орташа 
мерзімі

средний срок кредита - несиенің орташа мерзімі
средний срок погашения - өтеудің орташа мерзімі
средний срок погашения долга - борышты өтеудің 
орташа мерзімі

средний срок погашения кредитного обязательства - 
кредит міндеттемесін өтеудің орташа мерзімі

средний срок погашения облигационного займа - 
облигациялық қарызды өтеудің орташа мерзімі

средний срок погашения остатка займа - қарыз 
қалдығын өтеудің орташа мерзімі

средний срок покрытия дебиторской задолженности - 
дебиторлық берешекті жабудың орташа мерзімі

средний срок хранения вкладов - салым ақшаны 
сақтаудың орташа мерзімі, салым ақшаның орташа 
сақталу мерзімі

средний страховой взнос - орташа сақтандыру жарнасы
средний тариф - орташа тариф
средний тарифный коэффициент - орташа тарифтік 
коэффициент

средний темп прироста - өсудің орташа қарқыны
средний темп роста - өрлеудің орташа қарқыны
средний уровень риска - орташа тəуекел деңгейі
средний уровень цен в стране - елдегі орташа баға 
деңгейі

средняя - орта шама, орташа 
средняя величина - орта шама
средняя выручка - орташа түсім ақша
средняя долларовая цена - орташа долларлық баға
средняя доля потребления в доходе - тұтынудың 
табыстағы орташа үлесі

средняя доля сбережений в доходе - жинақ ақшаның 
табыстағы орташа үлесі

средняя доходность облигации - облигацияның орташа 
табыстылығы

средняя ежемесячная потребность - орташа айлық 
қажеттілік

средняя запрашиваемая цена - сұралатын орташа баға
средняя заработная плата - орташа жалақы
средняя налоговая ставка - салықтың орташа 
мөлшерлемесі

средняя норма прибыли - пайданың орташа мөлшері
средняя норма процента - орташа пайыз нормасы
средняя прибыль - орташа пайда
средняя процентная ставка - орташа пайыздық 
мөлшерлеме

средняя рыночная цена - нарықтық орташа баға
средняя ставка - орташа мөлшерлеме
средняя ставка налога - салықтың орташа 
мөлшерлемесі

средняя ставка налогообложения - салық салудың 
орташа мөлшерлемесі

средняя ставка окупаемости - өтелімділіктің орташа 
мөлшерлемесі

средняя стоимость - орташа құн
средняя стоимость основных фондов - негізгі 
қорлардың орташа құны

средняя страховая сумма - орташа сақтандыру сомасы
средняя тарифная ставка - орташа тарифтік 
мөлшерлеме

средняя цена - орташа баға
средства - қаражат 
средства авансированные - авансыланған қаражат, 
алғытөлемдік қаражат

средства банка (банковские) - банк қаражаты
средства в валюте - валюта түріндегі қаражат
средства в обороте - айналымдағы қаражат
средства в расчетах - есеп айырысудағы қаражат 
средства валютные - валюта қаражаты 
средства внебюджетные - бюджеттен тыс қаражат
средства временно свободные - уақытша бос қаражат
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средства вспомогательные - көмекші құралдар, 
көмекші қаражат

средства выделенные - бөлінген қаражат
средства государственные - мемлекеттік қаражат
средства денежные - ақшалай қаражат
средства для вклада - салымға арналған қаражат
средства для выдачи ссуд - несие беруге арналған 
қаражат

средства для обслуживания долга - борышқа қызмет 
көрсетуге арналған қаражат

средства для платежей - төлемдерге арналған қаражат
средства для субсидий - жəрдемқаржыға арналған 
қаражат

средства дополнительные - қосымша қаражат
средства заемные - қарыз қаражаты 
средства заработанные - еңбекпен табылған қаражат
средства защиты - қорғаныш құралдары
средства идентификации - сəйкестендіру құралдары
средства инвестиционного фонда - инвестициялық қор 
қаражаты

средства инвестиционные - инвестициялық қаражат
средства информации - ақпарат құралдары
средства клиентов - клиенттердің қаражаты
средства контроля - бақылау құралдары
средства кредитные - кредит қаражаты
средства ликвидные - өтімді қаражат, өтімді құрал-
жабдық 

средства маркетинговые - маркетингілік қаражат
средства массовой информации - бұқаралық ақпарат 
құралдары

средства международные - халықаралық қаражат
средства на банковском счете - банк шотындағы 
қаражат

средства на выплату пенсий - зейнетақы төлеуге 
арналған қаражат

средства на выплату пособий - жəрдемақы төлеуге 
арналған қаражат

средства на депозитных счетах - депозиттік 
шоттардағы қаражат

средства на неотложные нужды - шұғыл мұқтаждарға 
арналған қаражат

средства на текущем счете - ағымдағы шотта тұрған 
қаражат

средства накопления - қорландыру қаражаты
средства наличные - қолма-қол ақшалай қаражат, 
қолдағы қаражат

средства неинкассированные - инкассоланбаған 
қаражат 

средства обмена - айырбас қаражаты
средства оборотные - айналым қаражаты 
средства обращения - айналыс қаражаты
средства основные - негізгі құрал-жабдық 
средства платежные - төлем қаражаты
средства поражения - зақымдау құралдары
средства потребления - тұтыну қаражаты
средства почтовой связи - пошта байланысы құралдары 
средства привлеченные - сырттан тартылған қаражат, 
тартылынды қаражат

средства расчетов - есеп айырысу қаражаты
средства сбережения - жинақ ақша қаражаты
средства связи - байланыс құралдары
средства связи и оповещения - байланыс жəне хабарлау 
құралдары

средства собственные - меншікті қаражат
средства специальные - арнаулы қаражат
средства технические - техникалық құралдар 
средства фильтровентиляции и регенерации воздуха 

- ауаны сүзгіден өткізу-желдету жəне қайта жаңарту 
құралдары

средства электронной цифровой подписи - 
электрондық сандық қолтаңба құралдары

средство - қаржы, қаражат; құрал, тəсіл 
средство обмена - айырбас құралы
средство обращения - айналыс құралы 
средство платежа - төлем құралы 
средство погашения долга - борышты өтеу құралы
средство расчетов - есеп айырысу құралы
средство сбережения - жинақ ақша құралы
средство сохранения стоимости - құнды сақтау құралы 
средство транспортное - көлік құралы
срезание расходов - шығысты кесіп тастау
срок - мерзім 
срок аккредитива - аккредитив мерзімі
срок акцепта - акцепт (ризалық) мерзімі
срок амортизационный - амортизациялық мерзім, 
тозымпұлдық мерзім

срок блокирования денежных средств - ақшалай 
қаражатты оқшаулау мерзімі

срок бюджетного кредита - бюджеттік несие мерзімі
срок валютирования - валюталандыру мерзімі
срок векселя - вексель мерзімі
срок вклада - салым мерзімі
срок владения капиталом - капиталды иелену мерзімі
срок востребования долга - борышты талап ету мерзімі, 
борыштың талап етілу мерзімі

срок выкупа - өтеуін төлеп алу мерзімі
срок выплаты - төлемақы төлеу мерзімі
срок выплаты кредита - кредитті төлеу мерзімі
срок выплаты пенсии - зейнетақы төлеу мерзімі
срок выплаты процентов - пайыз төлеу мерзімі
срок выполнения обязательства - міндеттемені 
орындау мерзімі

срок выполнения работ - жұмыстарды орындау мерзімі
срок выпуска - шығарылым мерзімі
срок гарантии - кепілдік мерзімі
срок гарантийный - кепілдікті мерзім, кепілдік мерзімі 
срок гарантируемый - кепілдік берілетін мерзім
срок годичный - жылдық мерзім
срок давности - ескіру мерзімі
срок дебиторской задолженности - дебиторлық 
берешек мерзімі, алашақ мерзімі

срок действия - қолданыс мерзімі, əрекет ету мерзімі, 
қолданыста болу мерзімі, қолданылу мерзімі

срок действия авторского и патентного права - 
авторлық жəне патенттік құқықтың қолданылу   
мерзімі
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срок действия аккредитива - аккредитивтің қолданылу 
мерзімі

срок действия акцепта - акцептінің (ризалықтың) 
қолданылу мерзімі

срок действия векселя - вексельдің қолданылу мерзімі
срок действия доверенности - сенімхаттың қолданыс 
мерзімі

срок действия договора - шарттың қолданылу мерзімі
срок действия договора страхования - сақтандыру 
шартының қолданылу мерзімі

срок действия документа - құжаттың қолданылу 
мерзімі

срок действия контракта - келісімшарттың қолданылу 
мерзімі

срок действия патента - патенттің қолданыс мерзімі
срок действия полиса - полистің қолданыс мерзімі
срок действия расписки - қолхаттың қолданылу мерзімі
срок действия страхового полиса - сақтандыру 
полисінің қолданыс мерзімі

срок действия тендера - тендердің қолданыс мерзімі
срок действия тратты - сенім қорының қолданылу 
мерзімі

срок действия финансового актива - қаржы активінің 
қолданылу мерзімі

срок действия ценной бумаги - бағалы қағаздың 
қолданылу мерзімі

срок депозита - депозиттің қолданылу мерзімі
срок для подачи заявки - өтінім беру мерзімі
срок для подачи заявления - өтініш беру мерзімі
срок договоренности - уағдаластық мерзімі
срок документооборота - құжаттың айналым мерзімі
срок долга - борыш мерзімі
срок долгового обязательства - борышкерлік 
міндеттеме мерзімі, борыш міндеттемелерінің мерзімі

срок долгосрочного кредита - ұзақ мерзімді кредит 
мерзімі

срок доставки с гарантированным сроком - 
кепілдендірілген мерзімдік жеткізу мерзімі

срок завершения сделки - мəміленің аяқталу мерзімі
срок задержки оплаты - төлем төлеудің кешіктірілу 
мерзімі

срок задержки платежа - төлемнің кідіртілу мерзімі
срок займа - қарыз мерзімі
срок закладной - кепілхат мерзімі
срок износа - тозу мерзімі
срок инкассации - инкассолау мерзімі
срок исковой давности - қуыну мерзімі, талап қою 
мерзімі

срок исполнения договора - шарттың орындалу мерзімі
срок исполнения документа - құжаттың орындалу 
мерзімі 

срок исполнения обязательства - міндеттемені 
орындау мерзімі

срок исполнительный - атқару мерзімі
срок использования капитала - капиталды пайдалану 
мерзімі

срок использования кредита - кредитті пайдалану 
мерзімі

срок испытательпый - сынау мерзімі
срок календарный - күнтізбелік мерзім
срок кредита - кредит мерзімі
срок кредитования - несиелендіру мерзімі 
срок кредиторской задолженности - несиегерлік 
берешек мерзімі

срок назначения пенсии - зейнетақы тағайындау 
мерзімі

срок назначения пособия - жəрдемақы тағайындау 
мерзімі

срок налогового платежа - салық төлемі мерзімі
срок нормативный - нормативтік мерзім
срок обжалования - шағыну мерзімі, шағым беру мерзімі
срок оборачиваемости - айналымдылық мерзімі
срок объявления опционов - опциондарды жариялау 
мерзімі

срок ограниченный - шектеулі мерзім
срок оказания услуг - қызметтерді көрсету мерзімі
срок окончания работ - жұмысты аяқтау мерзімі
срок окупаемости - өтелу мерзімі
срок окупаемости инвестиций - инвестициялардың 
өтелу мерзімі

срок окупаемости капитальных вложений - күрделі 
жұмсалымның өтелу мерзімі

срок оплаты векселя - вексельді төлеу мерзімі
срок опротестования - наразылық білдіру мерзімі
срок переводного векселя - аударма вексель мерзімі
срок плановый - жоспарлы мерзім
срок платежа - төлем мерзімі 
срок платежа по векселю - вексель бойынша төлем 
мерзімі

срок платежа по долгосрочному векселю - ұзақ 
мерзімді вексель бойынша төлем мерзімі 

срок платежа по тратте - сенім қоры бойынша төлем 
мерзімі

срок погашения - өтеу мерзімі
срок погашения долга в рассрочку - борышты 
мəулеттік өтеу мерзімі

срок погашения кредита - кредитті өтеу мерзімі
срок погашения купона - купонды өтеу мерзімі
срок погашения ссуды - несиені өтеу мерзімі
срок погашения ценной бумаги - бағалы қағазды өтеу 
мерзімі

срок подачи апелляции - шағыну мерзімі, апелляция 
мерзімі

срок подачи заявки - өтінім беру мерзімі
срок подачи налоговой декларации - салық 
мағлұмдамасын беру мерзімі

срок подачи претензии - кінəрат-талап беру мерзімі
срок подписки - жазылым мерзімі
срок покрытия дебиторской задолженности - 
дебиторлық берешекті жабу мерзімі

срок полезности - пайдалылық мерзімі
срок полномочия - өкілеттік мерзімі
срок поставки - жеткізілім мерзімі
срок представления - табыстау мерзімі
срок представления отчетности - есеп-қисап беру 
мерзімі
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срок представления отчетности по контрольно-
ревизионной работе - бақылау-тексеру жұмысы 
бойынша есеп-қисап беру мерзімі

срок представления финансового отчета - қаржы 
есептемесін беру мерзімі

срок предъявления - көрсету мерзімі, ұсыну мерзімі 
срок прохождения - өту мерзімі
срок рассмотрения жалоб - шағымдарды қарау мерзімі
срок рассмотрения жалобы - шағымды қарау мерзімі
срок реализации - іске асыру мерзімі, өткізу мерзімі
срок сделки - мəміле мерзімі
срок службы - қызмет мерзімі
срок ссудного процента - несие пайызының мерзімі
срок ссуды - несие мерзімі
срок стандартный - стандарттық мерзім
срок страхования - сақтандыру мерзімі
срок уплаты - төлеу мерзімі
срок уплаты бонуса коммерческого обнаружения - 
комерциялық табылым бонусын төлеу мерзімі

срок уплаты земельного налога - жер салығын төлеу 
мерзімі

срок уплаты корпоративного подоходного налога - 
корпоративтік табыс салығын төлеу мерзімі

срок уплаты налога на сверхприбыль - үстеме пайда 
салығын төлеу мерзімі

срок уплаты подписного бонуса - қол қойылатын 
бонусты төлеу мерзімі

срок уплаты процентов - пайыз төлеу мерзімі
срок уплаты таможенных платежей - кеден төлемдерін 
төлеу мерзімі

срок хранение - сақталу мерзімі 
срок хранения документов - құжаттардың сақталу 
мерзімі

срок хранения невыданных отправлений - берілмеген 
жөнелтімдердің сақталу мерзімі

срок хранения почтовых отправлений - пошта 
жөнелтімдерінің сақталу мерзімі

срок хранения товаров на таможенном складе - 
тауарларды кеден қоймасында сақтау мерзімі

срок ценной бумаги - бағалы қағаздар мерзімі
сроки проведения - өткізу мерзімі
сроки проведения налоговых проверок - салықтық 
тексерулерді жүргізу мерзімі

сроки уплаты налога - салықты төлеу мерзімі
сроки уплаты роялти - роялти төлеу мерзімі
сроки форвардных сделок - форвардтық келісім мерзімі
срочная акция - мерзімдік акция
срочная биржевая сделка - мерзімді биржа мəмілесі
срочная валютная позиция - мерзімдік валюталық 
жайғасым

срочная валютная сделка - мерзімді валюталық мəміле
срочная ипотека - мерзімді ипотека
срочная картотека - мерзімдік картотека
срочная картотека акцептов - акцептілердің мерзімдік 
картотекасы

срочная картотека векселей - вексельдердің мерзімдік 
картотекасы

срочная оплата - мерзімдік төлемақы

срочная позиция - мерзімдік жайғасым 
срочная премия - мерзімдік сыйлықақы
срочная распродажа - мерзімдік көтере сату
срочная сделка - мерзімдік мəміле
срочная сделка участия - мерзімдік қатысу мəмілесі
срочная ссуда - мерзімді несие
срочная стоимость опциона - опционның мерзімдік 
құны

срочно - шұғыл, жедел
срочное владение - мерзімдік иелену
срочное выполнение заказа - тапсырысты шұғыл 
орындау

срочное донесение - жедел хабар беру
срочное инкассо - мерзімдік инкассо
срочное обязательство - мерзімдік міндеттеме
срочное погашение - мерзімдік өтеу
срочное покрытие - мерзімдік өтем
срочное страхование жизни - өмірді мерзімдік 
сақтандыру

срочное финансирование - мерзімді қаржыландыру 
срочность - мерзімділік; асығыстық, жеделдік
срочность возвращения кредита - кредитті қайтару 
мерзімділігі

срочность кредита - кредиттің мерзімділігі
срочные валютные операции - мерзімді валюталық 
операциялар

срочные вклады - мерзімді салымдар 
срочные депозитные сертификаты - мерзімдік 
депозиттік сертификаттар

срочные капиталовложения - мерзімдік күрделі 
жұмсалымдар

срочные коммерческие бумаги - мерзімді 
коммерциялық қағаздар

срочные компенсирующие операции - мерзімдік 
өтемақылы операциялар

срочные контракты - мерзімдік келісімшарттар
срочные обязательства по вкладам - салым ақша 
бойынша мерзімді міндеттемелер

срочные обязательства по ссудам - несие бойынша 
мерзімді міндеттемелер

срочные платежи - мерзімдік төлемдер
срочные сделки на внебиржевом рынке - биржадан 
тыс нарықтағы мерзімдік мəмілелер

срочные ценные бумаги - мерзімді бағалы қағаздар
срочный - мерзімді 
срочный банковский депозит - мерзімді банк депозиті
срочный валютный курс - мерзімдік валюталық бағам
срочный варрант - мерзімдік варрант
срочный вексель - мерзімді вексель
срочный взнос - мерзімді жарна
срочный вклад - мерзімді салым 
срочный выпуск - мерзімдік шығарылым
срочный депозит - мерзімді депозит
срочный депозитный сертификат - мерзімді депозиттік 
сертификат

срочный заем - мерзімді қарыз
срочный заказ - мерзімдік тапсырыс, жедел тапсырыс
срочный контракт - мерзімді келісімшарт
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срочный кредит - мерзімдік кредит
срочный курс - мерзімді бағам 
срочный перевод - жеделдетілген аударым, жедел 
аударым 

срочный платеж - мерзімді төлем
срочный стандартный контракт - мерзімді 
стандарттық келісімшарт

срочный счет - мерзімдік шот
срочный счет в банке - банктегі мерзімді шот 
срочный трудовой контракт - мерзімді еңбек 
келісімшарты

срочный факторинг - мерзімді факторинг
срочный финансовый рынок - мерзімді қаржы нарығы
срывание пломб - пломбаның жұлынуы
ссуда - несие, қарыз 
ссуда банковская - банк несиесі
ссуда без обеспечения - қамтамасыз етілмейтін 

(қамсыздандырылмайтын) несие
ссуда без уведомления - хабарламасыз несие
ссуда безвозвратная - қайтарылмайтын несие
ссуда беспроцентная - пайызсыз несие
ссуда бессрочная - мерзімсіз несие 
ссуда биржевая - биржалық несие 
ссуда бланковая - бланкілік несие
ссуда брокерская - делдалдық несие 
ссуда бюджетная - бюджет несиесі
ссуда в долларовом выражении - долларлай несие, 
доллар түріндегі несие

ссуда в евровалюте - еуровалюта түріндегі несие
ссуда валютная - валюталық несие 
ссуда внеплановая - жоспардан тыс несие
ссуда возвратная - қайтарылатын несие
ссуда денег - ақша несиесі
ссуда денежная - ақшалай несие
ссуда дисконтированная - дисконтталған несие
ссуда до востребования - талап етілмелі несие
ссуда долгосрочная - ұзақ мерзімді несие
ссуда долевая - үлестік несие
ссуда застрахованным - сақтандырылушыларға 
берілетін несие

ссуда ипотечная - ипотекалық несие (банк 
жылжымайтын мүлік кепілдігімен беретін несие)

ссуда казначейству - қазынашылыққа берілетін несие
ссуда казначейству для покрытия бюджетных 
расходов - қазынашылыққа бюджет шығысын өтеу 
үшін берілетін несие

ссуда капитала - күрделі қаржы несиесі, капитал несиесі
ссуда коммерческая - коммерциялық несие
ссуда краткосрочная - қысқа мерзімді несие
ссуда личная - жеке несие
ссуда ломбардная - ломбардтық несие
ссуда льготная - жеңілдікті несие 
ссуда межбанковская - банк аралық несие
ссуда на временное пополнение оборотных средств - 
айналым қаражатын уақытша толықтыруға арналған 
несие

ссуда на временные нужды - уақытша мұқтаждарға 
арналған несие

ссуда на выплату заработной платы - жалақы төлеуге 
арналған несие

ссуда на доверии - сенімгерлікке негізделген несие
ссуда на жилищное строительство - тұрғын үй 
құрылысына арналған несие

ссуда на заработную плату - жалақыға арналған несие
ссуда на короткий срок - қысқа мерзімге алынған несие 
ссуда на модернизацию - жаңғыртуға арналған несие
ссуда на научные исследования - ғылыми зерттеулерге 
арналған несие

ссуда на новое строительство - жаңа құрылысқа 
арналған несие

ссуда на оборудование - жабдыққа арналған несие
ссуда на особых условиях - ерекше шарттарға 
негізделген несие

ссуда на покупку дома - үй сатып алуға арналған несие
ссуда на потребительские цели - тұтынушылық 
мақсаттарға арналған несие

ссуда на приобретение автомобиля - автомобиль сатып 
алуға арналған несие

ссуда на проектно-конструкторскую работу - 
жобалық-құрастырымдық жұмысқа арналған несие

ссуда на разработку - əзірленімге арналған несие
ссуда на расходы будущих периодов - болашақ 
кезеңдердің шығысына арналған несие

ссуда на сезонные затраты - маусымдық шығынға 
арналған несие

ссуда на создание нового предприятия - жаңа 
кəсіпорын құруға арналған несие

ссуда на строительство - құрылысқа арналған несие
ссуда натуральная - заттай несие
ссуда необеспеченная - қамтамасыз етілмеген несие
ссуда непогашенная - өтелмеген несие
ссуда обеспеченная - қамтамасыз етілген несие
ссуда однодневная - бір күндік несие
ссуда от заемных фондов - қарыз қорларынан берілетін 
несие

ссуда плановая - жоспарлы несие
ссуда погашенная - өтелген несие
ссуда под акции - акция кепілімен берілетін несие
ссуда под гарантию - кепілдікпен берілетін несие
ссуда под дебиторские счета - дебиторлық шоттар 
кепілімен берілетін несие

ссуда под долговое обязательство - борышкерлік 
міндеттеме кепілімен берілетін несие

ссуда под залог - кепілзат кепілімен берілетін несие
ссуда под залог векселей - вексельдер кепілімен 
берілетін несие

ссуда под залог движимого имущества - жылжитын 
мүлік кепілімен берілетін несие

ссуда под залог недвижимости - жылжымайтын мүлік 
кепілімен берілетін несие

ссуда под залог сберегательной книжки - жинақ 
кітапша кепілімен берілетін несие

ссуда под залог товаров - тауарлар кепілімен берілетін 
несие

ссуда под залог ценных бумаг - бағалы қағаздар 
кепілімен берілетін несие 
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ссуда под земельную собственность - жер меншігі 
кепілімен берілетін несие

ссуда под ипотечный кредит - ипотекалық кредит 
кепілімен берілетін несие

ссуда под личное имущество - өзіндік мүлік кепілімен 
берілетін несие

ссуда под недвижимость - жылжымайтын мүлік 
кепілімен берілетін несие

ссуда под низкий процент - төмен пайызбен берілетін 
несие

ссуда под обеспечение - қамтамасыз ету 
(қамсыздандыру) кепілімен берілетін несие

ссуда под правительственную гарантию - үкімет 
кепілдігімен берілетін несие

ссуда под проценты - пайыз кепілімен берілетін несие
ссуда под товары - тауарлар кепілімен берілетін несие
ссуда под ценные бумаги - бағалы қағаздар кепілімен 
берілетін несие

ссуда потребительская - тұтыну несиесі
ссуда промышленному предприятию - өнеркəсіп 
орнына берілетін несие

ссуда просроченная - мерзімі өтіп кеткен несие
ссуда процентная - пайыздық несие
ссуда разовая - біржолғы несие
ссуда с ежемесячными выплатами - ай сайын 
төленетін несие

ссуда с изменяющейся процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі өзгеріп тұратын несие

ccуда с колеблющейся ставкой процента - пайыз 
мөлшерлемесі ауытқымалы несие

ссуда с обязательным погашением - міндетті түрде 
өтелетін несие

ссуда с ограниченным выбором - таңдауы шектеулі 
несие

ссуда с определенным сроком погашения - өтеу 
мерзімі айқындалған несие 

ссуда с пересмотренными условиями - қайта қарау 
шарттарымен берілетін несие

ссуда с персональным обеспечением - дербес 
қамтамасыз етілетін несие

ссуда с плавающей процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі құбылмалы несие

ссуда с плавающей ставкой - мөлшерлемесі құбылмалы 
несие

ссуда с погашением в рассрочку - мəулеттік өтелетін 
несие

ссуда с погашением до востребования - талап етілгенде 
өтелетін несие

ссуда с правительственной гарантией - үкімет 
кепілдігімен берілетін несие

ссуда с правом регресса - кері талап құқығы бар несие
ссуда с регулируемой процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі реттелетін несие

ссуда с точной датой погашения - өтеу күні дəл 
көрсетілген несие

ссуда с фиксированной процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі тиянақталған несие

ссуда с фиксированной ставкой - мөлшерлемесі 
тиянақталған несие 

ссуда с фиксированной ставкой процента - пайыз 
мөлшерлемесі тиянақталған несие

ссуда с фиксированной суммой - сомасы тиянақталған 
несие

ссуда с форвардным покрытием - форвардтық өтемді 
несие

ссуда сверх лимита - лимиттен тыс несие
ссуда сверх разрешенного лимита - рұқсат етілген 
лимиттен тыс несие

ссуда связанная - байланыстырылған несие
ссуда сельскохозяйственным предприятиям - ауыл 
шаруашылығы кəсіпорындарына берілетін несие

ссуда среднесрочная - орташа мерзімдік несие
ссуда срочная - мерзімдік несие
ссуда торгово-промышленная - сауда-өнеркəсіптік 
несие

ссуда участия - қатысу несиесі 
ссуда фермерская - фермерлік несие
ссуда ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
берілетін несие

ссуда ценных бумаг - бағалы қағаздар несиесі
ссуда частному лицу - жекеше тұлғаға берілетін несие
ссудить - несиелеу 
ссудная деятельность банков - банктердің несие 
қызметі

ссудная касса - несие кассасы
ссудная квитанция - несие түбіртегі, несие қиыбы
ссудная маржа - несие маржасы 
ссудное финансирование - несиелік қаржыландыру
ссудно-кредитное общество - несие-кредит қоғамы
ссудно-сберегательный счет - несие-жинақ ақша шоты
ссудные операции - несие операциялары
ссудные операции банков - банктердің несие 
операциялары

ссудные процентные ставки - несиенің пайыздық 
мөлшерлемесі

ссудные субсчета - несиенің қосалқы шоттары
ссудный банк - несие банкі
ссудный бизнес - несие бизнесі
ссудный бюджет - несие бюджеті
ссудный департамент - несие департаменті
ссудный капитал - несие капиталы
ссудный капитал банковской системы - банк 
жүйесінің несие капиталы

ссудный комитет - несие комитеті
ссудный отдел банка - банктің несие бөлімі
ссудный потенциал - несие əлеуеті
ссудный потенциал банковской системы - банк 
жүйесінің несиелік əлеуеті

ссудный потенциал коммерческого банка - 
коммерциялық банктің несиелік əлеуеті

ссудный процент - несиелік пайыз, несие пайызы 
ссудный регистр - несие тіркелімі
ссудный рынок - несие нарығы
ссудный субсчет - несиелік қосалқы шот
ссудный счет - несие шоты, несиелік шот
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ссудный фонд - несие қоры
ссудодатель - несие беруші
ссудозаемщик - несиеге қарыз алушы
ссудополучатель - несие алушы
ссудо-сберегательные счета - несие-жинақ ақша 
шоттары

ссуды в государственном секторе - мемлекеттік 
сектордағы несие 

ссуды внутри системы - жүйе ішіндегі несие
ссуды внутри системы социального обеспечения - 
əлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің ішіндегі несие

ссуды с нарушением условий контракта - келісімшарт 
талаптары бұзылған несие

ссужаемые деньги - несиеге берілетін ақша
ссужение - несие беру
ссужение денег под проценты - ақшаны пайыз 
кепілдігімен несиеге беру

ссылка - сілтеме, сілтеу, меңзеу 
ссылка на банк - банкіге сілтеме
ссылка на документ - құжатқа сілтеме
стабилизаторы - тұрақтандырғыштар 
стабилизационная политика - тұрақтандыру саясаты
стабилизационная прибыль - тұрақтандырушылық 
пайда

стабилизационная программа - тұрақтандыру 
бағдарламасы

стабилизационный заем - тұрақтандырушылық қарыз
стабилизационный резерв - тұрақтандырушылық 
сақтық қор

стабилизационный резервный фонд - 
тұрақтандырушылық сақтық қор

стабилизационный счет - тұрақтандырушылық шот
стабилизационный фонд - тұрақтандырушылық қор
стабилизация - тұрақтандыру, тұрақтану 
стабилизация валютного курса - валюта бағамын 
тұрақтандыру 

стабилизация валютного рынка - валюталық нарықты 
тұрақтандыру 

стабилизация валюты - валютаны тұрақтандыру
стабилизация ВВП - жалпы ішкі өнімді тұрақтандыру 
стабилизация индекса - индекстің тұрақтануы
стабилизация макроэкономическая - 
макроэкономикалық тұрақтану 

стабилизация национальной валюты - ұлттық 
валютаны тұрақтандыру

стабилизация положения - жағдайды тұрақтандыру
стабилизация производства - өндірісті тұрақтандыру
стабилизация реального сектора - нақты секторды 
тұрақтандыру

стабилизация рынка - нарықты тұрақтандыру
стабилизация социальной и экономической 
ситуации - əлеуметтік жəне экономикалық жағдайды 
тұрақтандыру

стабилизация текста (изображения) - мəтінді (кескінді) 
тұрақтандыру 

стабилизация финансовая - қаржылық тұрақтану
стабилизация цен - бағаны тұрақтандыру
стабилизация экономики - экономиканы тұрақтандыру

стабилизация экономическая - экономикалық 
тұрақтану

стабильная денежная конъюнктура - тұрақты ақша 
жағдаяты

стабильная плата в бюджет - бюджетке төленетін 
тұрақты төлем

стабильная цена - тұрақты баға
стабильное настроение - тұрақты ауан 
стабильное настроение рынка - нарықтың тұрақты 
ауаны 

стабильное экономическое развитие - тұрақты 
экономикалық даму

стабильность - тұрақтылық 
стабильность валютной системы - валюта жүйесінің 
тұрақтылығы

стабильность валюты - валютаның тұрақтылығы
стабильность денег - ақшаның тұрақтылығы
стабильность долгосрочная - ұзақ мерзімді тұрақтылық
стабильность законов - заңдардың тұрақтылығы
стабильность нормативов - нормативтердің 
тұрақтылығы

стабильность резервного фонда - сақтық қордың 
тұрақтылығы

стабильность рынка - нарықтың тұрақтылығы
стабильность стоимости денег - ақша құнының 
тұрақтылығы

стабильность финансовая - қаржылық тұрақтылық
стабильность хозяйственной системы - шаруашылық 
жүйесінің тұрақтылығы

стабильность цен (ценовая) - бағаның тұрақтылығы
стабильность экономическая - экономикалық 
тұрақтылық

стабильные цены - тұрақты баға
стабильный - тұрақты 
стабильный рынок - тұрақты нарық
стабильный уровень цен - бағаның тұрақты деңгейі
ставить дату - күнін жазу
ставить на голосование - дауысқа салу
ставить печать - мөр басу
ставить подпись - қол қою
ставка - мөлшерлеме 
ставка “КЭП” - “КЭП” мөлшерлемесі 
ставка “прайм рейт” - “прайм рейт” мөлшерлемесі 
ставка “прайм рейт” - “прайм рейт” мөлшерлемесі
ставка базисная - базистік мөлшерлеме
ставка базовая - базалық мөлшерлеме, негізді 
мөлшерлеме

ставка банковская - банк мөлшерлемесі 
ставка банковского учета - банк есебінің мөлшерлемесі
ставка брокерского кредита - брокерлік кредит 
мөлшерлемесі

ставка возмещения - өтеу мөлшерлемесі
ставка вознагреждения - сыйақы мөлшерлемесі
ставка временная - уақытша мөлшерлеме
ставка выгодная - тиімді мөлшерлеме
ставка высокая - жоғары мөлшерлеме
ставка действующая - қолданыстағы мөлшерлеме
ставка депозитная - депозит мөлшерлемесі
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ставка депозитного сертификата - депозиттік 
сертификат мөлшерлемесі

ставка дивиденда - дивиденд мөлшерлемесі
ставка дисконта - дисконт мөлшерлемесі
ставка дисконтная (учетная) - дисконт (есеп) 
мөлшерлемесі

ставка добровольных пенсионных взносов - ерікті 
зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі

ставка добровольных профессиональных пенсионных 
взносов - ерікті кəсіптік зейнетақы жарналарының 
мөлшерлемесі

ставка дохода - табыс мөлшерлемесі
ставка единая - бірыңғай мөлшерлеме
ставка единообразная - біркелкі мөлшерлеме
ставка залоговая - кепілзат мөлшерлемесі
ставка заработной платы (зарплаты) - жалақы 
мөлшерлемесі (еңбектің бағасы)

ставка земельного налога - жер салығының 
мөлшерлемесі

ставка изменяющаяся - өзгермелі мөлшерлеме
ставка комиссионного вознаграждения - комиссиялық 
сыйақы мөлшерлемесі

ставка конвенционная - конвенциялық мөлшерлеме
ставка конрактная - келісімшарттық мөлшерлеме
ставка корпоративного подоходного налога - 
корпоративтік табыс салығының мөлшерлемесі

ставка купонных выплат - купондық төлем төлеу 
мөлшерлемесі

ставка ломбардная - ломбардтық мөлшерлеме
ставка макроэкономическая - макроэкономикалық 
мөлшерлеме

ставка межбанковская - банк аралық мөлшерлеме
ставка налога (налоговая) - салық мөлшерлемесі
ставка налога на добавленную стоимость - қосылған 
құн салығының мөлшерлемесі

ставка налога с оборота - айналым салығының 
мөлшерлемесі

ставка налогообложения - салық салу мөлшерлемесі
ставка номинальная - атаулы мөлшерлеме
ставка обязательных взносов в государственный 
центр по выплатам пенсий - зейнетақы төлеу 
жөніндегі мемлекеттік орталыққа төленетін жарна 
мөлшерлемесі

ставка обязательных пенсионных взносов - міндетті 
зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі

ставка онкольная - онколдық мөлшерлеме
ставка оплаты коммунальных услуг - коммуналдық 
қызмет көрсету ақысының мөлшерлемесі

ставка опциона - опцион мөлшерлемесі
ставка официальная - ресми мөлшерлеме
ставка очная - беттестіру 
ставка пенсионных взносов - зейнетақы жарналарының 
мөлшерлемесі

ставка первоначальная - бастапқы мөлшерлеме
ставка переучета - қайта есептеу мөлшерлемесі
ставка плавающая - құбылмалы мөлшерлеме
ставка платежа - төлем мөлшерлемесі
ставка платы - төлемақы мөлшерлемесі

ставка по векселю - вексель бойынша мөлшерлеме
ставка по депозитам - депозиттер бойынша 
мөлшерлеме

ставка по долгосрочным обязательствам - ұзақ 
мерзімді міндеттемелер бойынша мөлшерлеме

ставка по закладной - кепілхат бойынша мөлшерлеме
ставка по ипотечной задолженности - ипотекалық 
берешек бойынша мөлшерлеме

ставка по казначейским векселям - қазынашылық 
вексельдер бойынша мөлшерлеме

ставка по краткосрочным кредитам - қысқа мерзімдік 
кредит бойынша мөлшерлеме

ставка по кредиту - кредит бойынша мөлшерлеме
ставка по кредиту до востребования - талап етілмелі 
несие бойынша мөлшерлеме

ставка по ломбардным кредитам - ломбардтық кредит 
бойынша мөлшерлеме

ставка по пролонгируемой ссуде - мерзімі ұзартылған 
несие бойынша мөлшерлеме

ставка по ценным бумагам - бағалы қағаздар бойынша 
мөлшерлеме

ставка погашения - өтеу мөлшерлемесі
ставка предельная - шекті мөлшерлеме
ставка прибыли - пайда мөлшерлемесі
ставка процента (процентная) - пайыз мөлшерлемесі
ставка процента на заемный капитал - қарыз 
капиталына арналған пайыз мөлшерлемесі

ставка процента на ссудный капитал - несие 
капиталына пайыз мөлшерлемесі

ставка процента по долгосрочным обязательствам 
- ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша пайыз 
мөлшерлемесі

ставка процента по краткосрочным депозитам 
- қысқа мерзімді депозиттер бойынша пайыз 
мөлшерлемесі

ставка регулируемая - реттелмелі мөлшерлеме
ставка реинвестирования - қайта инвестициялау 
мөлшерлемесі

ставка рефинансирования - қайта қаржыландыру 
мөлшерлемесі

ставка рефинансирования центрального банка - 
орталық банктің қайта қаржыландыру мөлшерлемесі

ставка рыночная - нарықтық мөлшерлеме
ставка сбора - алым мөлшерлемесі
ставка сбора с аукциона - аукционнан алынатын алым 
мөлшерлемесі 

ставка своповская - своптық мөлшерлеме 
ставка ссудного процента - несие пайызының 
мөлшерлемесі

ставка страховая - сақтандыру мөлшерлемесі
ставка страхового платежа - сақтандыру төлемінің 
мөлшерлемесі

ставка страховой премии - сақтандыру 
сыйлықақысының мөлшерлемесі

ставка таможенная - кеден мөлшерлемесі, кедендік 
мөлшерлеме

ставка таможенного тарифа - кеден тарифінің 
мөлшерлемесі
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ставка таможенной пошлины - кеден бажының 
мөлшерлемесі

ставка тарифная - тарифтік мөлшерлеме
ставка твердая - тұрақты мөлшерлеме
ставка транспортного тарифа - көлік тарифінің 
мөлшерлемесі

ставка учета - есеп мөлшерлемесі
ставка учетная - есептік мөлшерлеме
ставка учетного процента - есептік пайыз 
мөлшерлемесі

ставка фиксированная - тіркелген мөлшерлеме, 
тиянақталған мөлшерлеме

ставка чрезмерная - шамадан тыс мөлшерлеме 
ставки денежного рынка - ақша нарығының 
мөлшерлемелері

ставки открытого рынка - ашық нарықтың 
мөлшерлемелері

ставки страховых платежей - сақтандыру төлемдерінің 
мөлшерлемелері

ставки таможенных пошлин - кеден бажының 
мөлшерлемелері

стагнация - тоқырау, тоқыраушылық 
стагнация экономическая - экономикалық 
тоқыраушылық 

стагфляция - тұралау, құлдыраушылық, кері кетушілік 
стадия - саты, кезең
стадия проектирования - жобалау сатысы
стадия развития новой компании, предшествующая 
выпуску акций на рынок - жаңа компания дамуының 
нарыққа акциялар шығаруы алдындағы сатысы

стаж - өтіл 
стаж застрахованного лица - сақтандырылған адамның 
өтілі

стаж работы, дающий право на пенсию - зейнетақы 
алуға құқық беретін жұмыс өтілі

стаж трудовой - еңбек өтілі
стажер - өтілгер, машықтанушы, сынақ мерзімін    
өтеуші 

стажировка - тағылымдама, машықтану, сынақтан өту
стандарт - стандарт, үлгі, қалып 
стандарт аудита - аудит стандарты
стандарт аудиторский - аудиторлық стандарт
стандарт бухгалтерский - бухгалтерлік стандарт
стандарт бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
стандарты 

стандарт валютный - валюталық стандарт
стандарт гарантированный - кепілдікті стандарт
стандарт государственный - мемлекеттік стандарт
стандарт действующий - қолданыстағы стандарт
стандарт денежный - ақша стандарты
стандарт долларовый - доллар стандарты
стандарт золотовалютный - алтын-валюта стандарты
стандарт золотой - алтын стандарты
стандарт качества - сапа стандарты
стандарт кредитоспособности - кредитке қабілеттілік 
стандарты

стандарт международный - халықаралық стандарт
стандарт метрический - метрикалық стандарт

стандарт национальный - ұлттық стандарт
стандарт обязательный - міндетті стандарт
стандарт основополагающий - негізгі стандарт, негіздік 
стандарт

стандарт отраслевой - салалық стандарт
стандарт официальный - ресми стандарт
стандарт рыночный - нарықтық стандарт
стандарт современный - заманауи стандарт
стандарт торговый - сауда стандарты
стандарт узаконенный - заңдастырылған стандарт
стандарт утвержденный - бекітілген стандарт
стандарт учета - есеп стандарты
стандарт цен - баға стандарты
стандарт чистоты - тазалық стандарты
стандарт экологический - экологиялық стандарт
стандартизация - стандарттау, бір үлгіге келтіру 
стандартизация банковских документов - банк 
құжаттарын стандарттау

стандартизация бухгалтерских документов - 
бухгалтерлік құжаттарды стандарттау

стандартная биржевая котировка - биржаның 
стандарттық баға белгіленімі

стандартная международная торговая классификация 
- халықаралық стандарттық сауда сыныптамасы

стандартная привертка газет и журналов - газеттер 
мен журналдарды стандартқа сай топтастыру

стандартная сделка - стандарттық мəміле
стандартная система показателей - стандартты 
көрсеткіштер жүйесі

стандартная система показателей качества - сапа 
көрсеткіштерін стандарттау жүйесі

стандартная ставка - стандарттық мөлшерлеме
стандартная стоимость - стандарттық құн 
стандартная страховая сумма - стандарттық 
сақтандыру сомасы

стандартная упаковка - стандарттық буып-түю
стандартная форма контракта - стандартты 
келісімшарт нысаны

стандартная цена - стандарттық баға
стандартное отправление - стандартты жөнелтім
стандартное почтовое отправление - стандартты пошта 
жөнелтімі

стандартные издержки - стандарттық шығын
стандартные компоненты платежного баланса - төлем 
теңгерімінің стандарттық компоненттері 

стандартные накладные расходы - стандарттық үстеме 
шығыс

стандартные пачки - стандарттық бумалар
стандартные срочные контракты - мерзімді 
стандарттық келісімшарттар

стандартные срочные фьючерсы - мерзімді 
стандарттық фьючерстер

стандартные условия страхования - сақтандырудың 
стандарттық шарттары

стандартные формулировки - стандарттық 
тұжырымдамалар

стандартный конверт - стандарттық хатқалта
стандартный номинал - стандарттық атаулы құн
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стандартный образец баланса - теңгерімнің 
стандарттық үлгісі

стандартный приказ брокеру - делдалға стандарттық 
бұйрық

стандартный срок на бирже - биржадағы стандарттық 
мерзім

стандартный срок платежа по векселю - вексель 
бойынша төлемнің стандарттық мерзімі

стандарты кредитоспособности - кредитке қабілеттілік 
стандарттары 

стандарты оценки - бағалау стандарттары
стандарты эмиссии ценных бумаг - бағалы қағаздар 
эмиссиясының стандарттары 

становление на учет - есепке қойылу
станционный кабель - стансалық кабель
станция - станса
станция телефонная - телефон станциясы 
станция товарная - тауар стансасы
станция узловая - тораптық станция 
старение архивного документа - мұрағат құжатының 
ескіруі 

староста - топбасы
стартовая цена - бастапқы баға, бастау баға
стартовка - бастау сəті 
стартовый капитал - бастау капитал, бастапқы   
капитал 

стартовый кредит - бастапқы кредит, бастау кредит
старшее должностное лицо банка - банктің аға 
лауазымды тұлғасы

старший начальствующий состав - аға буын 
басшылық құрамы

старший руководящий персонал - аға буын басқарушы 
қызметкерлер

статистика - статистика, санақ 
статистика архивная - мұрағаттық статистика 
статистика банков (банковская) - банктер 
статистикасы

статистика банковских операций - банк 
операцияларының статистикасы

статистика бирж - биржалар статистикасы
статистика валютная - валюталық статистика
статистика государственная - мемлекеттік статистика
статистика государственного бюджета - мемлекеттік 
бюджет статистикасы

статистика денежного обращения - ақша айналысының 
статистикасы

статистика денежных потоков - ақша ағынының 
статистикасы

статистика информационная - ақпараттық статистика
статистика кассовых операций - кассалық операциялар 
статистикасы

статистика кредитных операций - кредит 
операцияларының статистикасы

статистика макроэкономическая - макроэкономикалық 
статистика

статистика налогов - салықтар статистикасы
статистика оптовых цен - көтерме сауда бағасының 
статистикасы

статистика отраслей экономики - экономика 
салаларының статистикасы

статистика официальная - ресми статистика
статистика потребления - тұтыну статистикасы
статистика розничных цен - бөлшек сауда бағасының 
статистикасы

статистика сбыта (сбытовая) - өткізу статистикасы, 
өткізім статистикасы

статистика сводная - жиынтық статистика
статистика страхования (страховая) - сақтандыру 
статистикасы

статистика таможенная - кеден статистикасы
статистика торговли (торговая) - сауда статистикасы
статистика транспорта - көлік статистикасы
статистика труда - еңбек статистикасы
статистика труда и заработной платы - еңбек пен 
жалақы статистикасы

статистика уровня жизни - тұрмыс деңгейінің 
статистикасы

статистика услуг - қызмет көрсету статистикасы
статистика финансов (финансовая) - қаржы 
статистикасы

статистика хозяйственная - шаруашылық статистикасы
статистика цен - баға статистикасы
статистика экологическая - экологиялық статистика
статистика экономическая - экономикалық статистика
статистическая выборка - статистикалық іріктелім
статистическая единица - статистикалық бірлік
статистическая единица выборки - статистикалық 
іріктелім бірлігі

статистическая единица системы национальных 
счетов - ұлттық шоттар жүйесінің статистикалық 
бірлігі

статистическая отчетность - статистикалық есеп-қисап
статистическая типичность - статистикалық 
тұрпаттылық

статистические данные - статистикалық деректер
статистический анализ предложения - ұсынысты 
статистикалық талдау

статистический анализ спроса - сұранысты 
статистикалық талдау

статистический выборочный метод - статистикалық 
іріктеме əдіс

статистический ежегодник - статистикалық жылнама
статистический подход к изучению экономики - 
экономиканы зерделеудің статистикалық тəсілдемесі

статистический риск - статистикалық тəуекелдік
статистический учет - статистикалық есеп
статистический учет документов - құжаттардың 
статистикалық есебі 

статистическое оценивание - статистикалық бағалау
статистическое управление - статистикалық басқарма
статистичские таблицы - статистикалық кестелер
статус - статус, мəртебе 
статус аппарата - аппараттың мəртебесі 
статус договаривающихся сторон - уағдаласушы 
тараптар мəртебесі 

статус лица - адам мəртебесі, тұлға мəртебесі
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статус налоговый - салық мəртебесі
статус организации - ұйым мəртебесі
статус официальный - ресми мəртебе
статус правовой - құқықтық мəртебе
статус профессиональный - кəсіби мəртебе
статус рыночный - нарықтық мəртебе
статус социальный - əлеуметтік мəртебе
статус физического лица - жеке тұлға мəртебесі 
статус финансовой компании - қаржы компаниясының 
мəртебесі

статус экономический - экономикалық мəртебе
статус юридического лица - заңды тұлға мəртебесі
статут - статут 
статутное голосование - статуттық дауыс беру 
статутный проспект - статуттық проспект, статуттық 
анықтама, статуттық аңдатпа

статья - бап; мақала
статья баланса - теңгерім бабы
статья балансового отчета - теңгерімдік есептеме (есеп 
беру) бабы

статья бухгалтерского баланса - бухгалтерлік теңгерім 
бабы 

статья бюджета - бюджет бабы
статья в счете - шоттағы бап
статья внебалансовая - теңгерімнен тыс бап
статья вступительная - кіріспе мақала
статья газетная - газет мақаласы
статья дебетовая - дебет бабы
статья договора - шарт бабы
статья договора купли-продажи - сатып алу-сату 
шартының бабы

статья доходов (доходная) - кіріс бабы
статья доходов и расходов бюджета - бюджеттің кіріс 
жəне шығыс бабы

статья закона - заңның бабы
статья затрат - шығын бабы 
статья исключительная - айрықша бап
статья калькуляции - калькуляция бабы
статья кодекса - кодекс бабы
статья контракта - келісімшарт бабы
статья описательная - сипаттама бап
статья пассива - пассив бабы
статья платежного баланса - төлем теңгерімі бабы
статья приходная - кіріс бабы
статья расходов - шығыс бабы
стационарное почтовое учреждение - тұрақты пошта 
мекемесі

стеллаж - стеллаж; сөре, үлдірік
стеллаж передвижной - жылжымалы стеллаж
стемма - стемма
стенгазета - қабырға газеті
стенд - стенд 
стенограмма - стенограмма 
стенография - стенография 
степень - дəреже
степень загруженности архивохранилища - мұрағат 
қоймаларының толу дəрежесі

степень задолженности - берешек дəрежесі

степень кредитоспособности - несиеге қабілеттілік 
дəрежесі

степень ликвидности - өтімділік дəрежесі
степень ликвидности ценных бумаг - бағалы қағаздар 
өтімділігінің дəрежесі

степень лояльности - адалдық дəрежесі
степень обеспеченности ссуды - несиенің қамтамасыз 
етілу дəрежесі

степень обесценивания - құнсыздану дəрежесі
степень ответственности - жауапкершілік дəрежесі
степень платежеспособности - төлем төлеуге 
қабілеттілік дəрежесі

степень покрытия - өтелу деңгейі
степень покрытия рисков - тəуекелдің өтелу дəрежесі
степень покупательского спроса - сатып алушылық 
сұраныс деңгейі

степень риска - қатер деңгейі, тəуекел деңгейі
степень удовлетворенности - қанағаттану дəрежесі
степень устойчивости прибыли компании - компания 
пайдасының орнықтылық дəрежесі

степень устойчивости прибыльности - пайдалылықтың 
орнықтылық дəрежесі

степень утраты трудоспособности - еңбек ету 
қабілетінен айырылу деңгейі

степень финансирования займами - қарызбен 
қаржыландыру деңгейі

степень эластичности спроса - сұраныс икемділігінің 
деңгейі

стереоскопия - стереокөшірме 
стереотип - таптаурын 
стерилизация - айықтыру 
стерилизация денежной массы - ақша жиынын 
айықтыру 

стерилизация золота - алтыннан айықтыру 
стерлинговые ценные бумаги - стерлингілік бағалы 
қағаздар

стерлинговый депозит - стерлингілік депозит
стерлинговый курс - стерлингілік бағам
стеснение кредита - кредитті ығыстыру
стеснение на денежном рынке - ақша нарығындағы 
ығыстыру

стеснение на рынке кредита - кредит нарығындағы 
ығыстыру

стесненный денежный рынок - ығыстырылған ақша 
нарығы

стесненный кредит - ығыстырылған кредит
стесненный рынок - ығыстырылған нарық
стилизованная цифра - стильденген сан
стиль - стиль
стиль деловых бумаг - іс қағаздарының стилі
стиль деловых бумаг банка - банктің іскерлік 
қағаздарының стилі

стиль работы - жұмыс стилі 
стиль руководства - басшылық стилі
стиль управления - басқару стилі 
стимул - ынталандырма, ынталандыру 
стимул к получению займов - қарыз алуға 
ынталандыру
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стимул материальный - материалдық ынталандырма
стимул налоговый - салық ынталандырмасы
стимул финансовый - қаржы ынталандырмасы
стимул ценовой - бағалық ынталандырма
стимул экономический - экономикалық ынталандырма
стимулирование - ынталандыру
стимулирование активности - белсенділікке 
ынталандыру

стимулирование внешнеэкономической деятельности 
- сыртқы экономикалық қызметті ынталандыру 

стимулирование внутреннего спроса - ішкі сұранысты 
ынталандыру 

стимулирование зарубежных инвестиций - шетелдік 
инвестицияларды ынталандыру

стимулирование инвестиций - инвестицияны 
ынталандыру 

стимулирование инициативы работников - 
қызметкерлердің бастамасын ынталандыру

стимулирование материальное - материалдық 
ынталандыру

стимулирование моральное - ахлақтық ынталандыру 
стимулирование потребителей - тұтынушыларды 
ынталандыру

стимулирование сбыта - өткізуге ынталандыру
стимулирование спроса - сұранысты ынталандыру
стимулирование торговли - саудаға ынталандыру
стимулирование труда - еңбекке ынталандыру
стимулирование экономическое - экономикалық 
ынталандыру

стимулирование экономической деятельности - 
экономикалық қызметті ынталандыру

стимулирующий маркетинг - ынталандырушы 
маркетинг

стимулирующий спрос - ынталандырушы сұраныс
стимулы к сбережению - жинақ ақшаға ынталандыру
стипендия - стипендия, шəкіртақы
стоимостная инфляция - құн инфляциясы, құндық 
инфляция 

стоимостная оценка в платежном балансе - төлем 
теңгеріміндегі құндық бағалау

стоимостная субстанция - құнның түп негізі
стоимостное бытие - құн болмысы
стоимостное выражение - құндық тұлғалану
стоимостно-прибыльный анализ - құндық-пайдалық 
талдау

стоимостные балансы - құн теңгерімдері, құндық 
теңгерімдер

стоимостные записи - құн жазбалары 
стоимостные измерители - құндық өлшеуіштер
стоимостный анализ - құндық талдау
стоимостный базис - құндық базис
стоимостный показатель - құндық көрсеткіш
стоимостный тариф - құндық тариф
стоимость - құн
стоимость авиаперевозки - авиатасымалдың құны
стоимость активов - активтер құны
стоимость акции - акция құны

стоимость акционерного капитала - акционерлік 
капиталдың құны

стоимость альтернативная - баламалы құн
стоимость амортизационная - тозымпұлдық құн, 
амортизациялық құн

стоимость аренды - жалдау құны
стоимость аукционная - аукциондық құн
стоимость балансовая - теңгерімдік құн 
стоимость банкноты - банкнот құны
стоимость биржевая - биржалық құн
стоимость бланкового индоссамента - бланкілік 
индоссамент құны

стоимость в иностранной валюте - шетелдік валюта 
түріндегі құн

стоимость в наличных деньгах - қолма-қол ақша құны
стоимость в расчете на акцию - акцияға шаққандағы 
құн

стоимость в текущих ценах - ағымдағы бағамен 
есептелетін құн

стоимость валюты - валюта құны
стоимость векселя - вексель құны
стоимость возмещения - өтем құны, орнын толтыру 
құны

стоимость восстановления - қалпына келтіру құны
стоимость выданных заказов - берілген тапсырыстар 
құны

стоимость выкупная - өтеуін төлеп алу құны 
стоимость выполнения заказа - тапсырысты орындау 
құны

стоимость выполненной работы - орындалған жұмыс 
құны

стоимость выпуска новых акций - жаңа акциялар 
шығарылымының құны

стоимость выпуска новых облигаций - жаңа 
облигациялар шығарылымының құны

стоимость вычисленная - есептелген құн
стоимость гарантирована - құн кепілдендірілді
стоимость денег - ақша құны
стоимость денежная - ақшалай құн
стоимость дисконтированная - дисконтталған құн
стоимость добавленная - қосылған құн, қосылма құн
стоимость доверительных услуг - көрсетілетін 
сенімгерлік қызмет құны

стоимость долгового обязательства - борышқорлық 
міндеттеме құны

стоимость займа - қарыз құны 
стоимость заказа - тапсырыс құны
стоимость залога - кепіл құны
стоимость запасов - босалқы қорлардың құны
стоимость застрахованная - сақтандырылған құн
стоимость золота - алтын құны 
стоимость издержек - шығын құны
стоимость имущества, переданного в ипотеку - 
ипотекаға берілген мүліктің құны

стоимость инвестиционная - инвестициялық құн
стоимость интринсек - шынайы құн, интринсек құн 
стоимость капитала - капитал құны
стоимость капитализирования - капиталдандыру құны
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стоимость капитализированная - капиталдандырылған 
құн

стоимость компенсированная - өтелген құн
стоимость контракта (контрактная) - келісімшарт 
құны

стоимость кредита - кредит құны 
стоимость кредита под залог ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды кепілге алып берілетін кредит құны

стоимость кредита при продаже товара в рассрочку - 
тауарды мəулеттік сату кезіндегі кредит құны

стоимость курсовая - бағамдық құн
стоимость лизинга - лизинг құны
стоимость ликвидационная - тарату құны 
стоимость лицевая - беттегі көрсетулі құн 
стоимость лицензии - лицензияның құны
стоимость лицензии ноу-хау - ноу-хау лицензиясының 
құны

стоимость меновая - айырбас құны
стоимость минимальная - ең төмен құн
стоимость на день платежа - төлем төленген күнгі құн
стоимость нарицательная - көрсетулі құн
стоимость номинальная - атаулы құн
стоимость нормативная - нормативтік құн
стоимость обеспечения - қамтамасыз ету құны
стоимость обеспечения по ссуде - несие бойынша 
қамтамасыз ету құны

стоимость облагаемая - салық салынатын құн
стоимость облигационная - облигациялық құн 
стоимость обслуживания долга - борышқа қызмет 
көрсету құны

стоимость опциона “колл” - опцион “колл” құны 
стоимость основного капитала - негізгі капитал құны
стоимость основных средств - негізгі құрал-жабдық 
құны

стоимость остаточная - қалдықтық құн
стоимость относительная - салыстырмалы құн, 
қатыстылық құн 

стоимость отпускная - босату құны
стоимость отходов - қалдықтар құны
стоимость оценочная - бағалау құны
стоимость пакета акций - акциялар пакетінің құны
стоимость первоначальная - бастапқы құн
стоимость переоцененная - қайта бағаланған құн
стоимость переоценочная - қайта бағалау құны
стоимость перестрахования - қайта сақтандыру құны
стоимость плановая - жоспарлы құн
стоимость по продажным ценам - сату бағасы 
бойынша құн

стоимость повторного заказа - қайталама тапсырыс 
құны

стоимость под залогом - кепілзат кепілінің құны
стоимость подачи заказа - тапсырыс беру құны
стоимость подачи заявки - өтінім беру құны
стоимость подписки на ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға жазылу құны

стоимость покупная - сатып алу құны
стоимость портфеля ценных бумаг - бағалы қағаздар 
қоржынының құны

стоимость поставки - жеткізілім құны
стоимость постоянная - тұрақты құн
стоимость потери - шығасы құны
стоимость потребительская - тұтыну құны
стоимость потребительской корзины - тұтыну 
қоржынының құны

стоимость предельная - шекті құн
стоимость прибавочная - қосымша құн
стоимость приведенная - келтірінді құн 
стоимость приобретения - сатып алу құны
стоимость продажная - сату құны
стоимость проекта - жобаның құны
стоимость проектная - жобалық құн
стоимость простого векселя - жай вексель құны
стоимость работ - жұмыстардың құны
стоимость расчетная - есеп айырысу құны
стоимость реализации - өткізу құны
стоимость рыночная - нарықтық құн 
стоимость сделки - мəміле құны
стоимость собственного капитала - меншікті капитал 
құны

стоимость собственности - меншік құны
стоимость совокупная - жиынтық құн
стоимость средств - қаражат құны, құрал-жабдық құны
стоимость средств в свободный период - бос кезеңдегі 
қаражат құны

стоимость ссуды - несие құны
стоимость статистическая - статистикалық құн
стоимость страхования - сақтандыру құны
стоимость страхования депозитов - депозиттерді 
сақтандыру құны

стоимость страховая - сақтандыру құны
стоимость таможенная - кедендік құн
стоимость текущая - ағымдағы құн 
стоимость труда - еңбек құны
стоимость, установляемая по договоренности - 
сенімхат бойынша белгіленетін құн

стоимость фактурная - фактуралық құн
стоимость фиксированных активов - тіркелген 
активтердің құны

стоимость финансирования - қаржыландыру құны
стоимость хранения - сақтау құны
стоимость ценных бумаг - бағалы қағаздар құны
стоимость чека - чек құны
стоимость чистая - таза құн
стоимость чистых активов - таза активтердің құны
стоимость эквивалентная - баламалы құн
стоимость экономическая - экономикалық құн
стойка - баған, тұрынтақ 
стойка торговая - сауда тұрынтағы 
стокброкер - стокброкер 
сток-вотчер - сток-вотчер, акцияны бақылаушы 
стокмастер - стокмастер 
стол адресный - мекенжай үстелі 
стол для вскрытия - хат-хабарды ашуға арналған    
үстел

стол заказов - тапсырыстар үстелі
стол информации - ақпарат үстелі 
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стол контрольно-монтажный - бақылау-құрастыру 
үстелі 

стол “круглый” - “дөңгелек“ үстел 
стол паспортный - төлқұжат үстелі
стол проявочный - кескінді айқындайтын үстел 
стол справок - анықтама беру үстелі
столбец - бағанша 
столбиковая диаграмма - бағаналы диаграмма
столбиковая диаграмма колебаний курса - бағам 
ауытқуларының бағаншалы диаграммасы

столица - астана 
столкновение - қақтығыс 
столкновение взглядов - көзқарастар қақтығысы
столкновение интересов - мүдделердің қақтығысуы, 
мүдделер қақтығысы 

столкновение экономических интересов - 
экономикалық мүдделер қақтығысы

стоп-аут-прайс - тоқтатым-аут-прайс 
стоп-гоу цикл - тоқтатым-гоу цикл, тоқтатым-гоу кезең 
стоп-заказ - тоқтатым-тапсырыс 
“стоп-лимит” - “тоқтатым-лимит” 
“стоп-лимит” приказ - “тоқтатым-лимит” бұйрық
стоп-лимит-ордер - тоқтатым-лимит-ордер 
стоп-лист - тоқтатым-парақ 
стоп-лосс - тоқтатым-лосс 
стоп-ордер - тоқтатым-ордер 
стоп-поручение - тоқтатым-тапсырма
стоп-приказ - тоқтатым-бұйрық 
стоп-распоряжение - тоқтатым-өкім
стоп-цена - тоқтатым-баға 
сторнированные квитанции - түзету жасалған 
түбіртектер 

сторнировка - түзетпе 
сторно - түзетім, түзетпе 
сторож - қарауыл
сторона - тарап, жақ
сторона в вексельной сделке - вексельдік мəміледегі 
тарап

сторона в договоре - шарттағы тарап
сторона в сделке - мəміледегі тарап
сторона в совместной сделке - бірлескен мəміледегі 
тарап

сторона в споре - даудағы тарап
сторона в суде - соттағы тарап
сторона виновная - кінəлі тарап
сторона внешняя - сыртқы тарап
сторона возражающая - наразы тарап
сторона заинтересованная - мүдделі тарап
сторона невиновная - кінəсіз тарап
сторона ответственная - жауапты тарап
сторона противная - қарсы тарап
сторона торгового контакта - сауда байланысының 
тарабы

сторона третья - үшінші тарап
сторонние организации - бөгде ұйымдар 
стороны - екі жақ, тараптар 
стороны двойного опциона - қосарлы опционның 
тараптары

стороны конфликтующие - тəжікелесуші тараптар, 
жанжалдасушы тараптар

стороны по иску - қуынушы тараптар, қуыну бойынша 
тараптар

стороны сотрудничающие - ынтымақтасушы тараптар
стороны спорящие - дауласушы тараптар
страда - науқан 
страдл - страдл 
страна - ел 
страна-бенефициарий - бенефициарий ел
страна, входящая в долларовую зону - долларлық 
аймаққа кіретін ел

страна, входящая в стерлинговую зону - стерлингілік 
аймаққа кіретін ел

страна-дебитор - дебитор ел, берешек ел 
страна-должник - борышкер-ел
страна-донор - донор-ел, жəрдемші ел 
страна зависимая - тəуелді ел
страна-заемщик - қарызгер-ел
страна-заказчик - тапсырыс беруші ел
страна зарубежная - шетел
страна, имеющая задолженность - берешегі бар ел
страна импорта - импорт елі
страна-импортер - импортшы ел
страна импортера - импортшы елі
страна-кредитор - несиегер ел
страна местопребывания штаб-квартиры союза - 
одақтың штаб-пəтері орналасқан ел

страна-организатор конгресса - конгресті 
ұйымдастырушы ел

страна-покупатель - сатып алушы ел
страна-посредник - делдал ел
страна-поставщик - жеткізіп беруші ел
страна-производитель - өндіруші ел
страна развивающаяся - дамушы ел
страна развитая - дамыған ел
страна-реципиент - реципиент-ел 
страна с рыночной экономикой - нарықтық 
экономикалы ел

страна с традиционной экономикой - дəстүрлі 
экономикалы ел

страна сырьевая - шикізаттық ел
страна транзита - транзит елі
страна-участник - қатысушы ел
страна-учредитель - құрылтайшы ел 
страна-член впс - ДПО-ға мүше ел
страна экспорта - экспорт елі
страна-экспортер - экспортшы ел
страна эмиссии - эмиссия елі
страница - бет
страновой код - ел коды
страновой кредитный лимит - елдің кредит лимиті 
страновой риск - елдің тəуекелі
страны ближнего зарубежья - жақын шетелдер
страны “большой семерки” - “үлкен жетілік” елдері
страны дальнего зарубежья - алыс шетелдер
страны заокеанские - мұхиттың арғы жағындағы елдер
страны назначения - жеткізілетін елдер
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страны подачи - беруші ел
страны с переходной экономикой - экономикасы өтпелі 
елдер

страны со зрелой экономикой - экономикасы кемел 
елдер

страны стерлинговой зоны - стерлингілік аймақ елдері
страны-члены - мүше елдер 
стратегическая линия банка - банкінің стратегиялық 
желісі

стратегические объекты - стратегиялық нысандар
стратегический - стратегиялық
стратегический план - стратегиялық жоспар
стратегический свитч - стратегиялық свитч
стратегический финансовый менеджмент - 
стратегиялық қаржы менеджменті

стратегическое партнерство - стратегиялық əріптестік
стратегическое планирование - стратегиялық 
жоспарлау

стратегическое планирование в маркетинге - 
маркетингіде стратегиялық жоспарлау

стратегическое планирование маркетинга - 
маркетингіні стратегиялық жоспарлау

стратегическое решение - стратегиялық шешім
стратегическое сотрудничество - стратегиялық 
ынтымақтастық 

стратегическое сырье - стратегиялық шикізат
стратегическое управление - стратегиялық басқару
стратегия - стратегия 
стратегия активного воздействия - белсенді ықпал ету 
стратегиясы

стратегия банковская - банк стратегиясы
стратегия диверсификации - əртараптандыру 
стратегиясы

стратегия дифференциации - саралау стратегиясы
стратегия инвестиционная - инвестициялық стратегия
стратегия индивидуализации портфеля - қоржынды 
дараландыру стратегиясы

стратегия инновационная - жаңартпалық стратегия
стратегия консолидирования - шоғырландыру 
стратегиясы

стратегия маркетинга - маркетинг стратегиясы
стратегия монополистическая - монополистік 
стратегия

стратегия ниши - тауаша стратегиясы
стратегия обновления - жаңару стратегиясы
стратегия проникновения на рынок - нарыққа дендеп 
ену стратегиясы

стратегия размещения ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды орналастыру стратегиясы

стратегия “снятия сливок” с рынка - нарықтан 
“қаймақ қалқу” стратегиясы

стратегия финансирования - қаржыландыру 
стратегиясы

стратегия ценообразования - баға белгілеу стратегиясы
стратегия экономическая - экономикалық стратегия
страх - қорқыныш, үрей 
страхкасса (касса социального страхования) - 
сақтандыру кассасы (əлеуметтік сақтандыру кассасы)

страхование - сақтандыру 
страхование банковских депозитов - банк депозиттерін 
сақтандыру 

страхование биржевых рисков - биржа тəуекелін 
сақтандыру

страхование валютного курса - валюта бағамын 
сақтандыру

страхование валютного риска - валюта тəуекелін 
сақтандыру

страхование взаимное - өзара сақтандыру
страхование вкладов - салымдарды сақтандыру
страхование временной нетрудоспособности - еңбекке 
уақытша жарамсыздықты сақтандыру

страхование гарантийное - кепілдікті сақтандыру
страхование государственного жилого фонда - 
мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтандыру

страхование государственного имущества - 
мемлекеттік мүлікті сақтандыру

страхование государственное - мемлекеттік сақтандыру
страхование гражданской ответственности - 
азаматтық жауапкершілікті сақтандыру (көлік 
құралдарының иелерін үшінші тұлғаға келтірген 
зияны үшін сақтандыру)

страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспорта - автокөлік иелерінің 
азаматтық жауапкершілігін сақтандыру

страхование гражданско-правовой ответственности - 
азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

страхование движимого имущества - жылжымалы 
мүлікті сақтандыру

страхование двойное - екі жақты сақтандыру, 
қосарланған сақтандыру

страхование делькредере - делькредере сақтандыру 
страхование денежных средств и ценных бумаг - 
ақшалай қаражат пен бағалы қағаздарды сақтандыру

страхование депозитов - депозиттерді сақтандыру
страхование добровольное - ерікті сақтандыру
страхование жизни - өмірді сақтандыру
страхование за рубежом - шетелде сақтандыру
страхование заемщика от неспособности погасить 
кредит - қарызгерді кредитті өтеуге қабілетсіздіктен 
сақтандыру

страхование займов - қарыздарды сақтандыру
страхование имущества (имущественное) - мүлікті 
сақтандыру

страхование имущественной ответственности - 
мүліктік жауапкершілікті сақтандыру

страхование инвестиций - инвестицияларды 
сақтандыру

страхование ипотечное - ипотекалық сақтандыру
страхование ипотечной задолженности - ипотекалық 
берешекті сақтандыру

страхование капиталов - капиталдарды сақтандыру 
страхование каско - тасымал құралдарын сақтандыру
страхование коммерческих кредитов - коммерциялық 
кредитті сақтандыру

страхование коммерческого риска - коммерциялық 
тəуекелді сақтандыру
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страхование краткосрочное - қысқа мерзімді 
сақтандыру

страхование кредита (кредитное) - кредитті 
сақтандыру 

страхование кредитного риска - кредит тəуекелін 
(қатерін) сақтандыру

страхование кредитной недееспособности - несиені 
өтеуге қабілетсіздікті сақтандыру

страхование кредитных операций - кредит 
операцияларын сақтандыру

страхование курсового риска - бағамдық тəуекелдікті 
сақтандыру

страхование личное - жеке басты сақтандыру 
страхование личной ответственности - жеке бастың 
жауапкершілігін сақтандыру

страхование муниципальных облигаций - 
муниципалдық облигацияларды сақтандыру

страхование на ограниченный срок - шектеулі 
мерзімге сақтандыру

страхование на случае неплатежеспособности - төлем 
төлеуге қабілетсіз жағдайға сақтандыру

страхование на случай болезни - сырқаттанған 
жағдайға байланысты сақтандыру

страхование на случай временной 
нетрудоспособности по болезни - сырқаттық 
бойынша еңбек етуге уақытша жарамсыз болған 
жағдайға байланысты сақтандыру

страхование на случай смерти - қайтыс болған 
жағдайға байланысты сақтандыру

страхование на случай утраты трудоспособности - 
еңбек ету қабілетінен айрылған жағдайға байланысты 
сақтандыру

страхование на срок - мерзімдік сақтандыру
страхование накопительное - қорланымдық 
сақтандыру

страхование налогов - салықтарды сақтандыру
страхование недвижимого имущества - жылжымайтын 
мүлікті сақтандыру

страхование обязательное - міндетті сақтандыру
страхование от безработицы - жұмыссыздықтан 
сақтандыру

страхование от валютного риска - валюталық 
тəуекелден (қатерден) сақтандыру

страхование от воровства денежных средств и 
ценных бумаг - ақшалай қаражат пен бағалы 
қағаздарды ұрланудан сақтандыру

страхование от инфляции - инфляциядан сақтандыру
страхование от колебаний курсов валют - валюталар 
бағамының ауытқуынан сақтандыру

страхование от кражи - ұрлықтан сақтандыру
страхование от ненадлежащей регистрации - 
лайықсыз тіркеуден сақтандыру

страхование от несчастных случаев - жазатайым 
оқиғалардан сақтандыру

страхование от неуплаты долга - борыштың 
төленбеуінен сақтандыру

страхование от потерь - шығасыдан сақтандыру, 
ысыраптан сақтандыру

страхование от риска изменения валютного курса - 
валюта бағамының өзгеруі қатерінен сақтандыру

страхование от стихийных бедствий - дүлей 
апаттардан сақтандыру

страхование ответственности - жауапкершілікті 
сақтандыру

страхование ответственности работодателей - жұмыс 
берушілердің жауапкершілігін сақтандыру

страхование пассажиров автотранспорта от 
несчастных случаев - автокөлік жолаушыларын 
жазатайым уақиғалардан сақтандыру

страхование пассажиров от несчастных случаев - 
жолаушыларды жазатайым оқиғалардан сақтандыру

страхование паушальное - паушалдық сақтандыру 
страхование пенсии (пенсионное) - зейнетақыны 
сақтандыру

страхование пенсионных выплат - зейнетақы 
төлемдерін сақтандыру

страхование по безработице - жұмыссыздық бойынша 
сақтандыру

страхование по генеральному полису - бас полис 
бойынша сақтандыру

страхование по старости - қарттық бойынша 
сақтандыру

страхование погашения ипотечной задолженности - 
ипотекалық берешектің өтелуін сақтандыру

страхование пожизненное - өмірлік сақтандыру
страхование пожизненной ренты - өмірлік рентаны 
сақтандыру

страхование покупателя от потерь - сатып алушыны 
шығасыдан сақтандыру 

страхование политических рисков - саяси тəуекелдікті 
сақтандыру

страхование портфеля активов - активтер қоржынын 
сақтандыру

страхование поручительства и кредита - кепілгерлік 
пен кредитті сақтандыру 

страхование потери дохода - табыс шығасысын 
сақтандыру

страхование потери прибыли - пайда шығасысын 
сақтандыру

страхование профессиональной ответственности - 
кəсіптік жауапкершілікті сақтандыру

страхование разницы в ценах - бағадағы айырманы 
сақтандыру

страхование ренты - рентаны сақтандыру
страхование риска - тəуекелді (қатерді) сақтандыру
страхование риска курсовых потерь - бағамдық 
шығасы қатерін сақтандыру

страхование риска неплатежа - төлем төленбеу қатерін 
сақтандыру 

страхование риска неплатежеспособности покупателя 
- сатып алушының төлем төлеуге қабілетсіздігі қатерін 
сақтандыру

страхование риска непогашения кредитов - несиенің 
өтелмеу қатерін сақтандыру

страхование совместное - бірлескен сақтандыру 
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страхование средств транспорта - көлік құралдарын 
сақтандыру

страхование срочное - мерзімдік сақтандыру
страхование титула собственности - меншік титулын 
сақтандыру

страхование товара - тауарды сақтандыру
страхование транзитное - транзиттік сақтандыру
страхование транспортное - көлікті сақтандыру
страхование финансовых рисков - қаржы тəуекелдігін 
сақтандыру

страхование ценностей - құндылықтарды сақтандыру
страхование ценных бумаг при перевозке - тасымалдау 
кезінде бағалы қағаздарды сақтандыру

страхование эвентуальной ответственности - ықтимал 
жауапкершілікті сақтандыру

страхование экспортного кредита - экспорттық 
кредитті сақтандыру

страхователь - сақтанушы, сақтандырылушы 
страховая выплата - сақтандыру төлемақысы
страховая деятельность - сақтандыру қызметі
страховая кладовая - сақтандыру қоймасы
страховая комиссия - сақтандыру комиссиясы
страховая компания - сақтандыру компаниясы 
страховая копия - сақтық көшірме
страховая кэптивная компания - кэптив сақтандыру 
компаниясы, еншілес сақтандыру компаниясы

страховая оговорка - сақтандыру ескертпесі
страховая операция - сақтандыру операциясы
страховая организация - сақтандыру ұйымы
страховая ответственность - сақтандыру 
жауапкершілігі

страховая оффшорная компания - оффшорлық 
сақтандыру компаниясы

страховая оценка - сақтандыру бағасы 
страховая пломба - сақтандырма пломба
страховая премия - сақтандыру сыйлықақысы 
страховая премия по ипотеке - ипотека бойынша 
сақтандыру сыйлықақысы

страховая претензия - сақтандыру кінəрат-талабы
страховая рента - сақтандыру рентасы
страховая стоимость - сақтандыру құны
страховая сумма - сақтандыру сомасы 
страховая тарифная ставка - сақтандырудың тарифтік 
мөлшерлемесі

страховая франшиза - сақтандыру франшизасы
страховка - сақтандырма 
страховое акционерное общество - акционерлік 
сақтандыру қоғамы

страховое возмещение - сақтандыру өтемі 
страховое законодательство - сақтандыру заңнамасы
страховое обеспечение - сақтандыруды қамсыздандыру, 
сақтандыруды қамтамасыз ету 

страховое покрытие - сақтандыру өтелімі
страховое покрытие депозитов - депозиттерді 
сақтандыру өтелімі

страховое почтовое отправление - сақтандырылған 
пошта жөнелтімі

страховое свидетельство - сақтандыру куəлігі

страховое свидетельство на предъявителя - 
ұсынушыға арналған сақтандыру куəлігі

страховое событие - сақтандыру оқиғасы 
страховой агент - сақтандыру агенті 
страховой акт - сақтандыру актісі
страховой бизнес - сақтандыру бизнесі
страховой брокер - сақтандыру брокері, сақтандыру 
делдалы

страховой взнос - сақтандыру жарнасы 
страховой взнос в пенсионный фонд - зейнетақы 
қорына төленетін сақтандыру жарнасы

страховой договор - сақтандыру шарты
страховой единовременный взнос - біржолғы 
сақтандыру жарнасы 

страховой интерес - сақтандыру мүддесі (сақтандыруға 
материалдық мүдделілік өлшемі)

страховой ковернот - сақтандыру қолхаты
страховой маклер - сақтандыру маклері, сақтандыру 
делдалы

страховой мешок - сақтандырма қап
страховой надзор - сақтандыру қадағалауы 
страховой омбудсман - сақтандыру омбудсманы
страховой платеж - сақтандыру төлемі
страховой полис - сақтандыру полисі
страховой полис по ипотеке - ипотека бойынша 
сақтандыру полисі

страховой портфель - сақтандыру қоржыны
страховой посредник - сақтандыру делдалы
страховой пул - сақтандыру пулы, сақтандыру бірлестігі 
страховой резерв на происшедшие, но незаявленные 
убытки - болған, бірақ мəлімделмеген залалға 
арналған сақтандыру сақтық қоры

страховой риск - сақтандыру тəуекелі (қатері)
страховой рынок - сақтандыру нарығы
страховой сбор - сақтандыру алымы 
страховой сертификат - сақтандыру сертификаты 
страховой слип - сақтандыру слипі 
страховой случай - сақтандыру уақиғасы, сақтандыру 
жағдайы 

страховой совет - сақтандыру кеңесі
страховой стаж - сақтандыру өтілі
страховой стаж застрахованного лица - 
сақтандырылған адамның сақтандыру өтілі

страховой тариф - сақтандыру тарифі
страховой убыток - сақтандыру залалы 
страховой ущерб - сақтандыру зияны
страховой фонд - сақтандыру қоры
страховщик - сақтандырушы 
страховые агенты - сақтандыру агенттері
страховые брокеры - сақтандыру брокерлері
страховые денежные переводы - сақтандырылған ақша 
аударымы

страховые отправления - сақтандырма жөнелтім
страхуемый - сақтандырылушы 
страхуемый риск - сақтандырылатын тəуекелдік, 
сақтандырылатын қатер 

стрелочный кабель - бағыттама кабель
стремительно падать - қарыштап құлдырау 
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стремительно повышаться - қарыштап көтерілу 
стремительно развивающаяся инфляция - қарыштап 
дамушы инфляция

стремительно растущие цены - қарыштап өсуші баға
стремительное падение курса ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының қарыштап құлдырауы

стремительное повышение - қарыштап көтерілу
стремление - ұмтылыс, талаптану 
строгие правила обмена иностранной валюты - шетел 
валютасын айырбастаудың қатаң ережесі

строгий выговор - қатаң сөгіс
строгой отчетности - қатаң есептілік 
строгоотчетность - қатаң есептілік 
строительная площадка - құрылыс алаңшасы
строительно-ремонтные работы - жөндеу-құрылыс 
жұмыстары 

строительные нормы - құрылыстық нормалар 
строительный кредит - құрылыс кредиті
строительный объект - құрылыс объектісі
строительство - құрылыс, үй салу
строительство жилищное - тұрғын үй құрылысы
строительство “под ключ” - “сақадай сай” құрылыс 
строительство производственное - өндірістік құрылыс
строительство промышленное - өнеркəсіптік құрылыс
строительство сельское - ауыл құрылысы
строительство сельскохозяйственное - ауыл 
шаруашылық құрылысы

строй - құрылым, құрылыс 
строй государственный - мемлекеттік құрылыс
строй общественный - қоғамдық құрылыс
строй социально-экономический - əлеуметтік-
экономикалық құрылыс

строй социальный - əлеуметтік құрылыс
строй экономический - экономикалық құрылыс
стройбанк - құрылыс банкі
стройфинплан - құрылыс-қаржы жоспары 
строка - жазу жолы
строка текста - мəтін жолы 
строчная буква - кіші əріп
структура - құрылым 
структура административная - əкімшілік құрылым
структура активов - активтердің құрылымы
структура баланса - теңгерім құрылымы
структура балансового отчета - теңгерімдік есептеме 

(есеп беру) құрылымы
структура банковских монополий - банк 
монополияларының құрылымы

структура банковской системы - банк жүйесінің 
құрылымы

структура биржи - биржа құрылымы
структура бюджета - бюджет құрылымы
структура внешней торговли (внешнеторговая) - 
сыртқы сауда құрылымы

структура внутреннего рынка - ішкі нарық құрылымы
структура государственных доходов - мемлекеттік кіріс 
құрылымы

структура денежной массы - ақша жиынының 
құрылымы

структура доходов - табыс құрылымы, кіріс құрылымы
структура законодательства - заңнама құрылымы
структура заработной платы - жалақы құрылымы
структура инвестиций - инвестициялардың    
құрылымы

структура инвестиционного портфеля - инвестиция-
лық қоржын құрылымы

структура исламской финансовой системы - ислам 
қаржы жүйесінің құрылымы

структура капитала - капитал құрылымы
структура маркетинга - маркетинг құрылымы
структура налоговой отчетности - салық есептілігінің 
құрылымы

структура национальных счетов - ұлттық шоттардың 
құрылымы

структура организационно-правовая - ұйымдық-
құқықтық құрылым

структура органов государственной власти и 
управления - мемлекеттік өкімет пен басқару 
органдарының құрылымы

структура органов налоговой службы - салық қызметі 
органдарының құрылымы

структура органов управления банка - банкті басқару 
органдарының құрылымы

структура основных фондов - негізгі қорлардың 
құрылымы

структура платежей - төлемдер құрылымы
структура портфеля - қоржын құрылымы
структура портфеля активов - активтер қоржынының 
құрылымы

структура потребительского спроса - тұтынушылық 
сұраныс құрылымы

структура потребления - тұтыну құрылымы
структура потребностей - қажеттіліктер құрылымы
структура правительства - үкімет құрылымы
структура предложения - ұсыныс құрылымы
структура прибыли - пайда құрылымы
структура процентной ставки - пайыздық мөлшерлеме 
құрылымы

структура расходов - шығыс құрылымы
структура республиканского и местных бюджетов 

- республикалық жəне жергілікті бюджеттердің 
құрылымы

структура рынка - нарық құрылымы 
структура сбыта - өткізім құрылымы
структура системы - жүйе құрылымы
структура собственного капитала - меншікті капитал 
құрылымы

структура собственности - меншік құрылымы
структура социальная - əлеуметтік құрылым
структура социально-экономическая - əлеуметтік-
экономикалық құрылым

структура спроса - сұраныс құрылымы
структура сроков платежа - төлем мерзімінің 
құрылымы

структура ставок - мөлшерлеме құрылымы
структура страхового рынка - сақтандыру нарығының 
құрылымы
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структура счетов платежного баланса - төлем 
теңгерімі шоттарының құрылымы

структура тарифов - тарифтер құрылымы
структура товарищества - серіктестік құрылымы
структура товарная - тауар құрылымы
структура торговли - сауда құрылымы
структура управления - басқару құрылымы
структура финансирования - қаржыландыру 
құрылымы

структура финансовая - қаржы құрылымы
структура финансовых активов - қаржы активтерінің 
құрылымы

структура фонда - қор құрылымы
структура функциональная - атқарымдық құрылым
структура цены - баға құрылымы
структура экономики - экономика құрылымы
структура экономическая - экономикалық құрылым
структурирование кредита - кредитті құрылымдау
структурирование кредитной услуги - көрсетілетін 
несие қызметін құрылымдау

структурная безработица - құрылымдық жұмыссыздық
структурная валютная политика - құрылымдық 
валюталық саясат

структурная инфляция - құрылымдық инфляция 
структурная перестройка экономики - экономиканы 
құрылымдық қайта құру

структурная политика - құрылымдық саясат 
структурная привлекательность - құрылымдық 
тартымдылық 

структурное подразделение - құрылымдық бөлімше
структурно-хронологический - құрылымдық-
хронологиялық 

структурные расходы - құрылымдық шығыс
структурный бюджет - құрылымдық бюджет
структурный дефицит - құрылымдық тапшылық 
структурный признак систематизации - жүйелеудің 
құрылымдық нышаны

структуры государственные - мемлекеттік құрылымдар
структуры коммерческие - коммерциялық құрылымдар
структуры корпоративные - корпоративтік 
құрылымдар

структуры некоммерческие - бейкоммерциялық 
құрылымдар

студент - студент
студенческая ссуда - шəкірттік несие
ступенчатая цена - сатылы баға
ступенчатое погашение - сатылы өтеу 
ступенчатое правление - сатылы басқарма 
ступенчатый своп - сатылы своп
ступенчатый своп с плавающей ставкой - 
мөлшерлемесі құбылмалы сатылы своп (айырбас)

ступень - дəреже; деңгей 
ступень веса - салмақ деңгейі
ступень налоговой шкалы - салық шəкілінің 
басқыштары

ступень объявленной ценности - жарияланған 
құндылық деңгейі

ступень расстояния - қашықтық деңгейі

ступень управления - басқару баспалдағы
стыковка цифровых сетей - сандық желілердің 
тоғысуы 

стэнд-бай - стэнд-бай, қажетіне қарай 
стэнд-бай кредит - стэнд-бай кредит 
субабонент - қосалқы абонент
субагент - қосалқы агент
субандеррайтер - қосалқы андеррайтер 
субаренда - қосалқы жалгерлік 
субвенция - субвенция, көмекқаржы 
субвенция бюджета - бюджетке көмекқаржы
субдепозитарий - қосалқы депозитарий
субзайм - қосалқы қарыз 
субиндекс - қосалқы индекс
субкомиссия - қосалқы комиссия
субкомитент - қосалқы комитент
субконтракт - қосалқы келісімшарт
субкорреспондентский счет - қосалқы 
корреспонденттік шот 

сублизинг - қосалқы лизинг
сублицензия - сублицензия, қосалқы лицензия
субординация - дəреже сатысы, сатылы дəреже (үлкенді-
кішілі дəреже)

субординированная долгосрочная задолженность 
по ссуде - несие бойынша тəртіптелген ұзақ мерзімді 
берешек

субординированная облигация - тəртіптелген 
облигация

субординированное долговое обязательство - 
тəртіптелген борышкерлік міндеттеме

субординированный долг - тəртіптелген борыш, 
бағынышты борыш

субординированный заем - тəртіптелген қарыз
суброгация - суброгация 
субсидиарная ответственность - қаражаттандыру 
жауапкершілігі, жəрдемқаржылық жауапкершілік; 
ынтымақты жауапкершілік 

субсидиарность - субсидиарлық 
субсидиарный договор - толықтырма шарт
субсидирование - қаражаттандыру, жəрдемқаржы беру 
субсидирование государственное - мемлекеттік 
қаражаттандыру

субсидирование процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлемені қаражаттандыру

субсидирование прямое - тікелей қаражаттандыру
субсидирование цен - бағаны қаражаттандыру
субсидированная процентная ставка - 
жəрдемқаржылық пайыздық мөлшерлеме, 
қаражаттандырылған пайыздық мөлшерлеме

субсидированный кредит - қаражаттандырылған 
кредит, жəрдемқаржылық кредит

субсидируемое лицо - жəрдемқаржы бөлінетін тұлға
субсидируемые капиталовложения - жəрдемқаржы 
бөлінетін күрделі жұмсалым

субсидирующая организация - жəрдемқаржы бөлуші 
ұйым

субсидия - субсидия, жəрдемқаржы 
субсидия бюджетная - бюджеттік жəрдемқаржы
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субсидия государственная - мемлекеттік жəрдемқаржы
субсидия из-за границы - шетелден келетін 
жəрдемқаржы 

субсидия инвестиционная - инвестициялық 
жəрдемқаржы

субсидия косвенная - жанама жəрдемқаржы
субсидия на покрытие убытков - залалды өтеуге 
арналған жəрдемқаржы

субсидия процентной ставки - пайыздық мөлшерлемені 
қаражаттандыру

субсидия прямая - тікелей жəрдемқаржы
субсидия финансовым учреждениям - қаржы 
мекемелеріне берілетін жəрдемқаржы

субсидия целевая - мақсатты жəрдемқаржы 
субстанция стоимости - құнның түп негізі
субститут - субститут 
субститут денег - ақша субституты
субституция - субституция 
субсчет - қосалқы шот, ішкі шот 
субсчет бухгалтерского учета - бухгалтерлік есептің 
қосалқы шоты

субсчет депо - депо қосалқы шот
субсчет корреспондентский - корреспонденттік 
қосалқы шот, сəйкестендірмелі қосалқы шот

субсчет расчетный - қосалқы есеп айырысу шоттары
субсчет текущий - ағымдағы қосалқы шот
субсчета - қосалқы шоттар 
субтитр - субтитр
субучастие - қосалқы қатысу 
субъект - субъект
субъект инвестиционной деятельности - 
инвестициялық қызмет субъектісі

субъект налога - салық субъектісі
субъект налогообложения (налогоплательщик) - 
салық салу субъектісі (салық төлеуші)

субъект обложения - салық салу субъектісі
субъект права - құқық субъектісі
субъект регистра - тіркелім субъектісі
субъект управления - басқару субъектісі
субъект хозяйственной деятельности - шаруашылық 
қызмет субъектісі

субъект хозяйственный - шаруашылық субъектісі
субъект хозяйствующий - шаруашылық жүргізуші 
субъект

субъект экономический - экономикалық субъект
субъект экономических отношений - экономикалық 
қатынастар субъектісі

субъекты бюджетного кредитования - бюджеттік 
несиелендіру субъектілері

субъекты малого бизнеса - шағын бизнес субъектілері 
субъекты почтовой деятельности - пошта қызметінің 
субъектілері

субъекты финансового права - қаржы құқығының 
субъектілері

суб-эмитент - суб-эмитент, қосалқы эмитент 
сувенир - сувенир, базарлық, кəдесый 
суверенизация - егеменді ету
суверенитет - егемен 

суверенитет - егемендік
суверенитет валюты - валюта егемендігі
суверенитет налоговый - салық егемендігі, салықтық 
егемендік

суверенитет потребителя - тұтынушы егемендігі 
суверенитет финансовый - қаржылық егемендік
суверенитет экономический - экономикалық егемендік
суверенное государство - егеменді мемлекет
суверенность - егемендік 
суверенность экономическая - экономикалық егемендік
суверенный - егеменді 
суверенный долговой своп - егеменді борышкерлік своп
суверенный заемщик - егеменді қарызгер
суверенный займ - егеменді қарыз, тəуелсіз қарыз 
суд - сот 
суд арбитражный - төрелік сот
суд верховный - жоғарғы сот
суд гражданский - азаматтық сот 
суд народный - халық соты
суд окружной - округтік сот 
суд по делам о банкротстве - банкроттық туралы істер 
жөніндегі сот

суд по делам о несостоятельности - дəрменсіздік 
туралы істер жөніндегі сот

суд товарищеский - жолдастық сот
суд третейский - аралық сот
судебная защита гражданских прав - азаматтық 
құқықтарды соттың қорғауы

судебная ипотека - сот ипотекасы
“Судебная повестка. С заказным уведомлением” - 

“Соттың шақыру қағазы. Тапсырысты хабарламамен”
судебно-бухгалтерская экспертиза - сот-бухгалтерлік 
сараптамасы

судебно-бухгалтерский счет - сот-бухгалтерлік шоты
судебное взыскание задолженности - берешекті сот 
арқылы өндіріп алу

судебное дело о неплатеже - төлемнің төленбеуі туралы 
сот ісі

судебное дело об отказе от уплаты долга - борыштың 
төленбеуі туралы сот ісі

судебное постановление о возмещении убытка - 
залалдың орнын толтыру туралы сот қаулысы

судебное решение - сот шешімі
судебное решение о банкротстве - банкроттық туралы 
сот шешімі

судебное решение о признании банкротом - банкрот 
деп тану туралы сот шешімі

судебное решение о признании неплатежеспособным - 
төлем төлеуге қабілетсіз деп тану туралы сот шешімі

судебное решение о признании несостоятельным 
должником - дəрменсіз борышкер деп тану туралы сот 
шешімі

судебный исполнитель - сот орындаушысы
судебный приказ - сот бұйрығы
судебный приказ о взыскании - өндіріп алу туралы сот 
бұйрығы

судебный приказ о восстановлении несостоятельного 
должника в правах - дəрменсіз борышкердің құқығын 
қалпына келтіру туралы сот бұйрығы
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судебный приказ о выяснении правомерности 
претензий - кінəрат-талаптардың заңдылығын анықтау 
туралы сот бұйрығы

судебный приказ о наложении ареста на имущество - 
мүлікке тыйым салу туралы сот бұйрығы

судопроизводство - сотта іс жүргізу, сот ісін жүргізу
судопроизводство по делу о банкротстве - банкроттық 
туралы іс бойынша сот ісін жүргізу

судоходство - кеме қатынасы
судьба - тағдыр
“судьба” чека - чек “тағдыры” 
судья - судья, қази
судья народный - халық судьясы
сужающийся рынок - тарылушы нарық 
суждение аудитора - аудитордың пайымдамасы
сумка - сөмке, дорба 
сумка вечерней кассы - кешкі касса қалтасы 
сумка для сдачи денег - ақша өткізетін қалта
сумка инкассатора - инкассатор қалтасы
сумма - сома, қосынды 
сумма аванса - аванс (алғытөлем) сомасы
сумма аккредитива - аккредитив сомасы
сумма акцептования - акцептеу сомасы 
сумма ассигнований - қаражаттандырма сомасы
сумма баланса - теңгерім сомасы 
сумма в наличии - қолда бар сома
сумма в пути - жолда келе жатқан қаражат
сумма в страховании - сақтандырудағы сома
сумма валовая - жалпы сома
сумма валового дохода - жалпы табыс сомасы
сумма валютной компенсации - валюталық өтемақы 
сомасы

сумма валюты - валюта сомасы
сумма векселей - вексельдер сомасы
сумма взыскания - өндіріп алу сомасы
сумма вклада - салым сомасы
сумма возмещаемая - өтелетін сома
сумма возмещения - өтеу сомасы, орнын толтыру 
сомасы

сумма возмещения убытков - шығынды өтеу сомасы
сумма вознаграждения - сыйақы сомасы
сумма выигрыша - ұтыс сомасы
сумма выплаты - төлеу сомасы
сумма выплаченная - төленген сома
сумма гарантийная - кепілдікті сома
сумма девизов - девиздер сомасы
сумма денег - ақша сомасы
сумма денег в кассе - кассадағы ақша сомасы
сумма денег в обращении - айналыстағы ақша сомасы
сумма дисконта - дисконт сомасы
сумма договора (договорная) - шарт сомасы
сумма долга - борыш сомасы
сумма дополнительная - қосымша сома
сумма дохода - табыс сомасы
сумма единовременно выплачиваемая - бір жолғы 
төленетін сома

сумма задатка - кепілақы сомасы, кепілақша сомасы
сумма задолженная - қарызға алынған сома

сумма задолженности - берешек сомасы
сумма займа - қарыз сомасы
сумма заказа - тапсырыс сомасы
сумма застрахованная - сақтандырылған сома
сумма затрат - шығын сомасы
сумма излишняя - артық сома
сумма инкассированная - инкассоланған сома 
сумма инкассо - инкассо сомасы
сумма интервенции - басқыншылық сомасы
сумма ипотеки - ипотека сомасы 
сумма ипотечная - ипотекалық сома
сумма к получению - алуға арналған сома
сумма капитала - капитал сомасы
сумма компенсации - өтемақы сомасы
сумма контракта - келісімшарт сомасы
сумма кредита - кредит сомасы
сумма личного дохода, не облагаемая налогом - салық 
салынбайтын жеке табыс сомасы

сумма на обмен - айырбастауға арналған сома
сумма на счете - шоттағы сома
сумма накапливаемая - қорланатын сома 
сумма наличная - қолма-қол ақша сомасы
сумма наличными - қолма-қол ақшалай берілетін сома
сумма налога - салық сомасы
сумма начисленная - есептелген сома
сумма начисленного износа - есептелген тозым сомасы
сумма невостребованная - талап етілмеген сома
сумма недоимки - бересі сомасы
сумма недоплаченная - толық төленбеген сома
сумма неоплаченная - төленбеген сома
сумма непогашенная - өтелмеген сома
сумма неустойки - тұрақсыздық айыбы сомасы, 
айыпақы сомасы

сумма неучтенная - есепке алынбаған сома
сумма номинальная - атаулы сома
сумма обеспечения - қамтамасыз ету сомасы
сумма облагаемой прибыли - салық салынатын пайда 
сомасы

сумма оборота (оборотная) - айналым сомасы
сумма оборота капитала - капитал айналымының 
сомасы

сумма общих издержек - жалпы шығын сомасы
сумма округленная - дөңгелектелген сома
сумма оплаты - төлемақы сомасы
сумма оприходованная - кіріске алынған сома
сумма основная - негізгі сома
сумма основного долга - негізгі борыш сомасы
сумма отклонения - ауытқу сомасы
сумма открытых позиций - ашық жайғасымдар сомасы 
сумма отсроченного платежа - мерзімі ұзартылған 
төлем сомасы

сумма пассива - пассив сомасы
сумма пени - өсімпұл сомасы
сумма пенсий - зейнетақы сомасы
сумма перевода - аударым сомасы
сумма платежа - төлем сомасы
сумма по поручениям - тапсырмалар бойынша 
алынатын қаражат
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сумма по социальному обеспечению - əлеуметтік 
қамсыздандыру бойынша алынатын сома

сумма по социальному страхованию - əлеуметтік 
сақтандыру бойынша алынатын сома

сумма подотчетная - есеп берілетін сома
сумма подписки - жазылыс сомасы
сумма покупки - сатып алу сомасы
сумма полученная - алынған сома
сумма полученных займов - алынған қарыздар сомасы
сумма пособий - жəрдемақы сомасы
сумма поступлений - түсімдер сомасы
сумма потерь - ысырап сомасы, шығасы сомасы 
сумма претензии - кінəрат-талап сомасы
сумма прибыли - пайда сомасы
сумма приобретения - сатып алу сомасы
сумма прироста - өсім сомасы
сумма причитающаяся - тиесілі сома
сумма просроченного обязательства - мерзімі өткен 
міндеттеме сомасы

сумма просроченного платежа - мерзімі өткен төлем 
сомасы

сумма процентов - пайыздар сомасы
сумма размещенных займов - орналастырылған 
қарызхаттар сомасы

сумма расходов - шығыс сомасы
сумма резервированная - сақтық қорға алынған сома
сумма резервных активов - сақтық қор активтерінің 
сомасы

сумма рекламационная - кінəрат-талап сомасы
сумма ретратты - ретратта сомасы
сумма рефинансирования - қайта қаржыландыру 
сомасы

сумма роялти - роялти сомасы
сумма рынка - нарық сомасы
сумма сальдо - сальдо сомасы, қалдық сомасы, айырма 
сомасы

сумма сбережений - жинақ ақша сомасы 
сумма сделки - мəміле сомасы
сумма сообщения - хабарлама сомасы
сумма списанная - есептен шығарылған сома
сумма ссуды - несие сомасы
сумма субсидии - жəрдемқаржы сомасы
сумма счета - шот сомасы
сумма счета к оплате - төлеуге ұсынылған шот сомасы
сумма счета-фактуры - фактура-шот сомасы
сумма тратты - тратта сомасы, сенім қорының сомасы
сумма финансирования - қаржыландыру сомасы
сумма чека - чек сомасы
сумма чистых инвестиций - таза инвестициялар сомасы
сумма штрафа - айыппұл сомасы
сумма эмиссии - эмиссия сомасы
сумма эмиссии облигаций - облигация шығару сомасы
суммарная величина - қосынды шама
суммарная задолженность - жиынтық берешек
суммарная задолженность по кредиту - кредит 
бойынша жиынтық берешек

суммарная комиссионная стоимость - жиынтық 
комиссиялық құн

суммарная опись - жиынтық тізімдеме
суммарная прибыль - жиынтық пайда
суммарные данные - жиынтық мəліметтер
суммарные резервы - жиынтық сақтық қорлар
суммарный - жиынтық
суммарный актив или пассив - жиынтық актив немесе 
пассив

суммарный годовой доход на вложенный капитал - 
салынған капиталға шаққандағы жылдық жиынтық 
табыс

суммарный доход - жиынтық кіріс
суммарный капитал - жиынтық капитал, қосынды 
капитал

суммарный чистый капитал - жиынтық таза капитал
суммирование - жиынтықтау, қосындылау
суммирование нескольких приказов в одну сделку 
для исполнения в торговом зале биржи - биржаның 
сауда құжырасында орындау үшін бірнеше бұйрықты 
бір мəмілеге жиынтықтау 

суммированные чистые инвестиции - жиынтықталған 
таза инвестициялар 

суммированный учет - жиынтықталған есеп
суммировать - жиынтықтау
суммировать данные - мəліметті жинақтау
суммирующий счет - жиынтықтаушы шот
суммовой - сомалы 
суммы в неизменных ценах - өзгермейтін бағалардағы 
сома

суммы кредитов к получению - алуға ұсынылған 
кредиттердің сомасы

суммы неинкассированные - инкассоланбаған сома
суммы рекламационные - жариялау сомасы
супер смарт кард - супер смарт кард 
супервайзер - супервайзер 
супердивиденд - супердивиденд 
супернау-счет - супернау-шот 
сургуч - сүргіш
сургучная печать - сүргіш басатын мөр
сургучница - сүргіш сауыты
сургучный - сүргішті
суррогаты денежные - ақша суррогаттары, жасанды 
ақша

суточная ссуда - тəуліктік несие
суточные деньги - тəуліктік ақша
суточный вексель - тəуліктік вексель
суть - мəн
“сухая проводка” - “құрғақ өткізбе” 
“сухой траст” - “құрғақ сенім қоры” 
сухопутная входящая доля - құрлықтық кіріс үлесі
сухопутная исходящая доля - құрлықтық шығыс үлесі
сухопутная транзитная доля - құрлықтық транзит  
үлесі

сухопутный транзит - құрлық транзиті
существенный порядок - қолданыстағы тəртіп
существующая рыночная цена - қолданымдағы 
нарықтық баға

существующая ставка - қазіргі мөлшерлеме, 
қолданымдағы мөлшерлеме
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существующая тенденция - қазіргі үрдіс, 
қолданымдағы үрдіс

сущность - мəн, ішкі мəні
сущность контракта - келісімшарт мəні 
сфера бюджетная - бюджет саласы 
сфера внебюджетная - бюджеттен тыс сала
сфера инновационная - инновациялық сала
сфера интересов - мүдделер аясы
сфера компетенции - құзырет аясы
сфера обращения - айналыс аясы
сфера обслуживания - қызмет көрсету аясы
сфера ответственности - жауапкершілік аясы
сфера применения сбережений - жинақ ақшаның 
қолданылу аясы

сфера управления - басқару саласы, басқару аясы
сфера услуг - көрсетілетін қызметтер аясы, қызметтер 
көрсету аясы

сфера экономическая - экономикалық сала
сфрагистика - мөртану, таңбатану
схема - тəсім, сұлба, сызбанұсқа 
схема вычисления - есептеп шығару тəсімі
схема движения заказов - тапсырыстар қозғалысының 
тəсімі

схема доклада - баяндаманың нобайы
схема должностных окладов - лауазымдық қызметақы 
тəсімі

схема информационная - ақпараттық тəсім
схема контроля за выполнением заказов - 
тапсырыстардың орындалуын бақылау тəсімі

схема кредитования - несиелендіру тəсімі (сұлбасы)
схема маркетингового исследования - маркетингілік 
зерттеу тəсімі

схема маршрута почтальона - пошташы жүретін 
бағыттың тəсімі, пошташы жүретін жолдың тəсімі

схема оповещения - құлақтандыру тəсімі
схема пенсионная - зейнетақы тəсімі
схема равномерных платежей - тең мөлшерлі 
төлемдердің тəсімі

схема систематизации документов - құжаттарды 
жүйелеу тəсімі

схема страхования депозитов - депозиттерді 
сақтандыру тəсімі

схема структурная - құрылымдық тəсім
схема счетов - шоттар тəсімі
схема финансовая - қаржы тəсімі
сход - жиын, жиналыс
сход снежных лавин - қар көшкінінің жиналуы
сходка - жиын, жиналу
схолия - схолия
сцепка - ілініс
сцепленный директорат - тізбектелген директорат
счет - шот, есеп, есепшот, шотесеп; есеп-қисап
счет авансовый - аванстық шот, алғытөлемдік шот
счет актива (активный) - актив шот
счет активно-пассивный - актив-пассив шот
счет активный - актив есеп 
счет акцептованный - акцепттелген есеп 
счет аналитический - талдамалы шот

счет аналитического учета - талдамалы есеп шоты
счет андеррайтерский - андеррайтерлік шот 
счет анонимный - анонимдік шот
счет ассигнований - қаражаттандыру шоты
счет балансирующий - теңдестіруші шот
счет балансовый - теңгерімдік шот
счет банка (банковский) - банк шоты
счет банковского договора - банк шарты шоты 
счет без выплаты процентов - пайыз төленбейтін шот
счет безналичных расчетов - қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысу шоты

счет беспроцентный - пайызсыз шот
счет блокированный - оқшауландырылған шот‚ 
шектемелі шот

счет брокерский - делдалдық шот
счет бухгалтерский - бухгалтерлік шот
счет бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп шоты 
счет бюджетный - бюджеттік шот
счет в банках на территории страны - ел аумағында 
орналасқан банктердегі шот 

счет в банке - банктегі шот
счет в банке-корреспонденте - корреспондент-банктегі 
шот

счет в банке-корреспонденте за рубежом - шетелдегі 
корреспондент-банктегі шот

счет в доверительном управлении - сенімгерлікпен 
басқарудағы шот

счет в иностранной валюте - шетел валютасы түріндегі 
шот

счет в системе почтовых жиросчетов - пошта 
жирошоттары жүйесіндегі шот

счет в специальных правах заимствования - арнаулы 
өзара қарыз құқықтарындағы шот

счет валовых сбережений и инвестиций - жалпы 
жинақ ақша мен инвестициялар шоты 

счет валютного регулирования - валюталық реттеу 
шоты

счет валютный - валюталық шот
счет валюты - валюта шоты
счет векселей - вексельдер шоты
счет вексельный - вексельдік шот
счет вкладов до востребования - талап етілмелі 
салымдар шоты

счет владельца карточки - карточка иесінің шоты
счет внебалансовый - теңгерімнен тыс шот
счет внебюджетный - бюджеттен тыс шот
счет внешний - сыртқы шот
счет внутрифирменный - фирма ішіндегі шот
счет востро - востро шот 
счет временный - уақытша шот 
счет вспомогательный - көмекші есеп 
счет вспомогательный - көмекші шот
счет второго порядка - екінші реттегі шот
счет выигрышей - ұтыстар шоты
счет выплат собственникам - меншік иелеріне төлем 
төлеу шоты

счет главный - басты шот, бас шот
счет годовой - жылдық шот
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счет государственного учреждения - мемлекеттік 
мекеме шоты

счет государственных доходов и расходов - мемлекеттік 
кіріс пен шығыс шоты 

счет групповой - топтық шот
счет движения валюты - валюта қозғалысының шоты
счет движения капитала - капитал қозғалысының  
шоты

счет дебитора - дебитор шоты 
счет дебиторской задолженности - дебиторлық берешек 
шоты, алашақ шоты

счет девизов - девиздер шоты
счет денежного рынка - ақша нарығының шоты
счет денежный - ақша шоты
счет денежных средств - ақшалай қаражат шоты
счет депо - депо шот 
счет депозитного сертификата - депозиттік сертификат 
шоты

счет депозитно-имущественный - депозиттік-мүлік 
шоты

счет депозитный - депозиттік шот (мерзімдік салым 
шоты немесе ағымдағы шот)

счет депозитов - депозиттер шоты
счет дивидендов - дивидендтер шоты
счет дискреционный - дискрециялық шот 
счет для инвестиционных операций - инвестициялық 
операцияларға арналған шот

счет до востребования - талап етілмелі шот
счет доверительный - сенімгерлік шот
счет долевой - үлестік шот
счет дополнительный - қосымша шот
счет дополняющий - толықтырушы шот
счет допущения - ұйғарынды шот
счет доходов - табыс шоты, кіріс шоты
счет доходов и затрат - табыс пен шығын шоты, кіріс 
пен шығын шоты

счет доходов и расходов - кіріс пен шығыс шоты
счет за имущество - мүлік шоты
счет за перевозку - тасымал шоты
счет за ремонт - жөндеу шоты
счет за телефон - телефон шоты
счет за фрахт - кірепұл шоты, кірепұл есебі, тасымалақы 
шоты 

счет забалансовый - теңгерімнен тысқары шот
счет заблокированный - оқшауландырылған шот
счет заверенный - расталған шот
счет заграничных операций - шетелдік операциялар 
шоты

счет закрытый - жабық шот
счет замороженный - тоқтатылған шот 
счет заработной платы (зарплаты) - жалақы шоты
счет зарубежных операций - шетелдік операциялар 
шоты

счет застрахованного лица - сақтандырылған тұлғаның 
шоты

счет застрахованный - сақтандырылған шот
счет зафиксированный - тіркелген шот, тиянақталған 
шот

счет заявок и распределения - өтінімдер мен үлестірім 
шоты

счет издержек - шығын шоты
счет издержек по безнадежным долгам - үмітсіз борыш 
бойынша шығын шоты

счет излишков и недостач - артық пен жетімсіздік шоты
счет имущества - мүлік шоты
счет имущественного менеджмента - мүлік 
менеджментінің шоты

счет инвестированного капитала - инвестицияланған 
капитал шоты

счет инвестиционного фонда - инвестициялық қор 
шоты

счет инвестиционный - инвестициялық шот 
счет иностранных инвестиций - шетелдік 
инвестициялар шоты

счет исправленный - түзетілген шот
счет итоговый - қорытынды шот 
счет к оплате - төлеуге ұсынылатын шот
счет капитала - капитал шоты
счет капиталовложений - күрделі қаржы жұмсалымы 
шоты

счет кассы (кассовый) - касса шоты 
счет кассы трастового фонда - сенімгерлік қор 
кассасының шоты

счет клиента (клиентский) - клиент шоты
счет клиринговый - клирингілік шот
счет комбинированный - құрамдастырылған шот
счет комиссионных выплат - комиссиялық төлемақы 
шоты

счет комиссионных платежей - комиссиялық төлемдер 
шоты

счет коммерческий - коммерциялық шот
счет конечный - ақырғы шот
счет консолидированный - шоғырландырылма шот 
счет консульский - консулдық шот
счет контокоррентный - контокорренттік шот, 
ағымдағы шот 

счет контрактивный - контрактив шот
счет контролирующий - бақылаушы шот
счет контрольный - бақылау шоты
счет контрпассивный - контрпассив шот
счет концентрации - шоғырландыру шоты
счет корпорации - корпорация шоты
счет корреспондентский - корреспонденттік шот
счет кредитный - кредит шоты
счет кредитора - несиегердің шоты
счет кредитуемый - кредит берілетін шот
счет купонных платежей - купондық төлемдер шоты
счет ликвидации компании - компанияны тарату шоты
счет ликвидности - өтімділік шоты
счет лицевой - дербес шот
счет личный - жеке шот, өзіндік шот
счет “Лоро” - “Лоро” шот 
счет “Лоро” центрального банка в данном банке - 
орталық банктің белгілі бір банктегі “Лоро” шоты

счет маржевой - маржалық шот 
счет маржинальный - маржиналдық шот
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счет межбалансовый - теңгерім аралық шот
счет металлический - металл шот
счет мультивалютный - мультивалюталық шот
счет на выплату дивиденда - дивиденд төлеуге 
арналған шот

счет на уплату налогов - салық төлеуге арналған шот
счет накладных расходов - үстеме шығыс шоты
счет накопительный - қорланым шоты, қорланбалы 
шот, жинақтаушы шот 

счет накопления - қорлану шоты, қорланым шоты 
счет накопленных процентов к оплате - төлеуге 
ұсынылатын қорланған пайыздар шоты

счет накопленных процентов к получению - алуға 
ұсынылатын қорланған пайыздар шоты

счет наличный - қолма-қол ақша шоты
счет НАУ - НАУ шот 
счет невостребованных сумм при ликвидации 
компании - компанияны тарату кезінде талап 
етілмеген сома шоты

счет незавершенных ссуд - аяқталмаған несие шоты
счет неоплаченный - төленбеген шот
счет нерезидента - бейрезидент шоты
счет номерной - нөмірлі шот
счет номинального держателя - атаулы ұстаушы шоты
счет номинальный - атаулы шот 
счет ностро - ностро шот 
счет нумерованный - нөмірленген шот
счет обезличенный - иесіз шот
счет облигаций - облигациялар шоты
счет обратного переводного векселя - кері аударма 
вексель шоты

счет общий - жалпы шот, ортақ шот
счет обыкновенных акций в строительном обществе - 
құрылыс банкіндегі кəдуілгі акциялар шоты 

счет обычный - кəдуілгі шот
счет обязательств - міндеттемелер шоты
счет омнибусный - омнибустық шот 
счет онкольный - онколдық шот, талап етілмелі шот 
счет опекуна - қамқоршы шоты
счет операций с капиталом - капиталмен жасалатын 
операциялар шоты

счет операционно-калькуляционный - операциялық-
калькуляциялық шот

счет операционно-результативный - операциялық-
нəтижелі шот

счет оплаченный - төленген шот
счет основного капитала - негізгі капитал шоты
счет основной - негізгі шот
счет особый - ерекше шот
счет ответственного хранения чеков - чектерді 
жауапкершілікпен сақтау шоты

счет открытый - ашық шот
счет открыть - шот ашу 
счет отчислений от прибыли - пайдадан аударым шоты
счет официальных расчетов - ресми есеп айырысу 
шоты 

счет офшорный - офшорлық шот
счет очищаемый - тазартылма шот

счет паевой - үлеспұлдық шот
счет пассива (пассивный) - пассив шоты
счет пенсионный - зейнетақы шоты
счет переводный - аударым шоты, аударма шоты
счет переоценки - қайта бағалау шоты
счет персональный - дербес шот
счет платежный - төлем шоты
счет по внешним расчетам - сыртқы есеп айырысу 
шоты

счет по управлению активами - активтерді басқару 
шоты

счет по управлению наличностью - қолма-қол ақшаны 
басқару шоты

счет подотчетных сумм - есеп берілетін сомалар шоты
счет подписать - шотқа қол қою 
счет покойного - марқұмның шоты
счет покупателя - сатып алушы шоты
счет покупок - сатып алу шоты, сатып алынған тауарлар 
шоты

счет поставщика - жеткізуші шоты
счет поступлений и платежей - түсімдер мен төлемдер 
шоты

счет потоков - ағындар шоты
счет потребителей - тұтынушылар шоты 
счет потребительского кредита - тұтынушылық кредит 
шоты

счет предварительный - алдын ала есептесу шоты
счет предприятий - кəсіпорындар шоты 
счет прибылей - пайда шоты
счет прибылей и убытков - пайда мен залал шоты 
счет продаж - сату шоты
счет проданных ценных бумаг - сатылған бағалы 
қағаздар шоты

счет производства - өндіріс шоты
счет производственных затрат - өндірістік шығын 
шоты

счет производственных резервов - өндірістік сақтық 
қорлар шоты

счет промежуточный - аралық шот 
счет просроченных ссуд - мерзімі өткен несие шоты
счет простой - жай шот
счет процента (процентный) - пайыз шоты 
счет “Прочее” - “Өзгедей” шот
счет развития - даму шоты
счет разницы - айырма шоты 
счет распределительный - үлестірме шот, үлестіру 
шоты, үлестірім шоты

счет расходов - шығыс шоты
счет расчетный - есеп айырысу шоты, есептесу шоты 
счет расчетов с покупателями - сатып алушылармен 
есеп айырысу шоты

счет расчетов с поставщиками - жеткізушілермен есеп 
айырысу шоты

счет реализации - өткізім шоты
счет реальный - нақты шот
счет регулирующий - реттеуші шот, реттеме шот
счет резервного фонда - сақтық қор шоты
счет резервный - сақтық шот, сақтық қор шоты
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счет резидентский - резидент шоты
счет результативный - нəтижелі шот
счет реинвестиционный - қайта инвестициялау шоты
счет ремитента - ремитент шоты
счет с автоматическим переводом средств - қаражат 
өздігінен аударылатын шот

счет с дебетовым сальдо - дебет қалдықты шот
счет с ежедневным начислением процентов - күн 
сайын пайыз есептелетін шот

счет с кредитовым сальдо - кредит сальдолы шот
счет с налоговыми льготами - салық жеңілдіктері бар 
шот

счет с нулевым остатком - нөл қалдықты шот
счет с нулевым сальдо - нөлдік қалдығы бар шот
счет с плавающей процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі құбылмалы шот

счет с постоянной фиксированной суммой - сомасы 
тұрақты тиянақталған шот

счет с правом регресса - кері талап құқығы бар шот
счет с уведомлением - хабарламалы шот
счет сбалансированный - теңдестірілген шот
счет сводный - жиынтықты шот
счет синтетического учета - жинақтамалы есеп шоты
счет сложный - күрделі шот
счет со сберегательной книжкой - жинақ кітапшасы 
бар шот

счет собирательно-распределительный - жинақтау-
үлестіру шоты

счет совместный - бірлескен шот
счет сомнительных дебиторов - күмəнді дебиторлар 
шоты

счет сопоставляющий - салғастырмалы шот
счет состояния покойного - марқұм дəулетінің шоты
счет социального обеспечения - əлеуметтік 
қамсыздандыру шоты

счет социальный - əлеуметтік шот
счет спекулятивных сделок - алып-сатарлық мəміле 
шоты

счет срочных вкладов - мерзімді салымдар шоты
счет ссуд (ссудный) - несие шоты
счет стабилизации валюты - валютаны тұрақтандыру 
шоты

счет стабилизационный - тұрақтандыру шоты
счет стандартный - стандартты шот
счет сумм к получению - алуға ұсынылатын сома шоты
счет сумм с отсроченным получением - алу мерзімі 
ұзартылған сома шоты

счет “Суммы, причитающиеся в счет выплаты 
возмещения” - “Өтем төлеу есебіне жатқызылатын 
сома” атты шот

счет супер-нау - супер-нау шот 
счет Т - Т шот 
счет текущий - ағымдағы шот
счет текущих операций - ағымдағы операциялар    
шоты

счет текущих операций платежного баланса - төлем 
теңгерімінің ағымдағы операциялары шоты

счет Т-образный - Т-кейіптес шот 

счет товарищества - серіктестік шоты
счет товарно-материальных запасов - тауар-материал 
қорларының шоты

счет торговый - сауда шоты
счет транзитный - транзиттік шот
счет транснациональный - ұлт аралық шот
счет трансфертных услуг - трансферттік қызметтер 
көрсету шоты

счет трассанта - трассант шоты, сенімгер шоты
счет универсальный - əмбебап шот
счет управления - басқару шоты
счет управления активами - активтерді басқару шоты
счет управления денежными ресурсами - ақша 
ресурстарын басқару шоты

счет управления наличностью - қолма-қол ақшаны 
басқару шоты

счет управляемый - басқарылатын шот
счет условный - шартты шот
счет условных прав и обязательств - шартты құқықтар 
мен міндеттемелер шоты

счет уточняющий - нақтылаушы шот
счет участия в капитале - капиталға қатысу шоты
счет фидуциарный - фидуциарлық шот 
счет фиктивный - жалған шот
счет финансовый - қаржы шоты
счет финансовых результатов - қаржы нəтижелерінің 
шоты

счет фирмы - фирма шоты
счет фондовый - қор шоты
счет хозяйственных процессов - шаруашылық 
үдерістер шоты

счет хозяйственных средств - шаруашылық құрал-
жабдық шоты

счет целевой - мақсатты шот
счет ценных бумаг - бағалы қағаздар шоты
счет частного лица - жекеше тұлғаның шоты
счет частный - жекеше шот
счет чековый - чек шоты
счета автоматического перечисления средств - 
қаражатты өздігінен аудару шоттары 

счета акционеров - акционерлер шоты
счета банков - банктердің шоттары 
счета дебиторов - дебиторлардың шоттары
счета-извещение - хабарлама-шоттар 
счета к оплате - төлеуге ұсынылатын шоттар
счета к получению - алуға ұсынылатын шоттар
счета клиентские - клиент шоттары
счет-контр - шот-контр (теңгеруші шот)
счет-меморандум - меморандум-шот
счета на сберегательных книжках - сақтандыру 
кітапшаларындағы шоттар

счета накопительные - жинақтау шоттары, қорлану 
шоттары

счета национального дохода - ұлттық табыс шоттары 
счета национальные - ұлттық шоттар
счета ностро у банков-корреспондентов - 
корреспондент-банктердегі ностро шоттар

счета правительственные - үкіметтік шоттар
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счета расчетных тратт - есеп айырысу тратталарының 
шоттары 

счета результативные - нəтижелі шоттар
счета с автоматической “очисткой” - өздігінен 

“тазартылатын” шоттар 
счета с переливом средств - қаражат қайта құйылатын 
шоттар

счета собирательные - құранды шоттар
счета фондов - қорлардың шоттары
счета “экстро” - “экстро” шоттары 
счетная единица - есептеу өлшемі, есептеу бірлігі 
счетная комиссия - есеп комиссиясы, санақ комиссиясы 
счетная машина - есептеу машинасы 
счетная палата - санақ палатасы, есеп палатасы 
счетная проверка отчетов и балансов - есептемелер 
мен теңгерімдер шотын тексеру

счетно-денежные автоматы - ақша санауыш автоматтар
счетно-денежные машины - ақша санауыш машиналар
счетно-клавишные машины - клавишті-есептеуіш 
машиналар, пернелі-есептеуіш машиналар

счетно-перпорационные машины - перпорациялы-
есептеуіш машиналар

счетные деньги - шот ақшасы, есеп ақша, есептік ақша
счетные книги - шот кітаптары
счетный - есептік, есеп жүргізуші
счетный анализ - сандық талдау, есептік талдау 
Счетный комитет по контролю за исполнением 
республиканского бюджета - Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитеті

счетный период - есеп кезеңі 
счетный план - сандық жоспар, шот жоспары, есептік 
жоспар

счетный работник - есепші, есеп қызметкері, есеп 
жүргізуші қызметкер

счетный участок - санақ телімі
счетовод - есепші, есеп жүргізуші, санақшы
счетовод-контролер - бақылаушы-есепші
счетоводные книги - есеп жүргізетін, есеп жазатын 
кітаптар

счетоводный - есеп жүргізетін
счетоводство - есепшілік, есеп жүргізушілік
счет-платежное поручение - шот-төлем тапсырмасы
счет-платежное требование - шот-төлем талабы 
счет-подтверждение - қуаттама-шот
счет-проформа - проформа-шот
счет-спецификация - айрықшаланба шот, тізбек-шот
счет-фактура - шот-фактура, шот-жүкқұжат 
счет-фактура за товары и услуги - тауарлар мен 
қызметтер үшін шот-фактура

счет-фактура на товар - тауарға шот-фактура
счет-фактура неоплаченная - төленбеген шот-фактура
счет-фактура окончательная - түпкілікті шот-фактура
счет-фактура предварительная - алдын ала шот-
фактура

счет-чек - чек-шот 
счетчик - есепші, шоткер; есептеуіш, санауыш
счетчик купюр - ақша есептеуіш
счетчик монет - мəнет есептеуіш, шақа есептеуіш‚ тиын 
есептеуіш

счетчик статистический - статистикалық есептеуіш
счеты - есепшот
считание - есептеу, санау
считать - санау, есептеу
считать на счетах - есепшотпен есептеу
считка - салыстырып оқу
считывающая головка - санамалаушы ілгішек
съезд - съезд, бас қосу, жиын
съезд народных депутатов - халық депутаттарының 
жиыны

съемка - жинап алу; түсірім, түсіру (суретке, киноға, 
теледидарға)

сырье - шикізат
сырье вторичное - қайталама шикізат
сырье давальческое - алыс-беріс шикізаты, өңделме 
шикізат

сырье и материалы - шикізат жəне материалдар 
сэкономить - үнемдеу
сэтлемент - сэтлемент 
сюжет - сюжет, арқау, желі

Т
 
табелыцик - тəбілші, тізімдеуші
табель - тəбіл, тізімдік
табель отчетности - есеп-қисап тізімдігі
табель срочных донесений - жедел хабарлау тізімдігі
табель унифицированных форм документов - 
құжаттардың бір ізге түсірілген тізімдігі

табель учета рабочего времени - жұмыс уақытын 
есепке алу тізімдігі

табельное имущество - тізімдіктегі мүлік
табельное оружие - тізімдіктегі қару
табельный учет - табельдік есеп, тізімдік есеп 
таблица - кесте 
таблица “Авиапосылки” - “Авиасəлемдемелер”   
кестесі

таблица амортизационных отчислений - тозымпұлдық 
аударым кестесі

таблица аналитическая - талдау кестесі
таблица анкетная - сауалнамалық кесте
таблица балансовая - теңгерімдік кесте
таблица биржевых курсов - биржа бағамдарының 
кестесі

таблица взаимных паритетов валют - валюталардың 
өзара бара-барлығының кестесі

таблица “возраста” задолженностей - берешектің 
“ұзақтық” кестесі

таблица выигрышей - ұтыстар кестесі
таблица данных - деректер кестесі
таблица дисконтирования - дисконттау кестесі
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таблица дисконтированной стоимости - дисконтталған 
құн кестесі

таблица для вычисления процентов - пайыз есептеу 
кестесі

таблица заказов - тапсырыстар кестесі
таблица затрат - шығын кестесі
таблица исчисления процентов - пайыз есептеу кестесі
таблица капитала - капитал кестесі
таблица компенсации - өтемақы кестесі
таблица курсов (курсовая) - бағамдар кестесі
таблица “Наземные посылки” - “Жербетілік 
сəлемдемелер” кестесі

таблица наценок - үстеме баға кестесі
таблица начисления износа - тозуды есептеу кестесі
таблица начисления пошлин - баж алымын есептеу 
кестесі

таблица начисления процентов на ценные бумаги - 
бағалы қағаздарға пайыз есептеу кестесі

таблица обмена валют - валюта айырбастау кестесі
таблица обменных курсов - айырбастау бағамының 
кестесі

таблица переводная - аударым кестесі
таблица пересчета - қайта есептеу кестесі
таблица платежного баланса - төлем теңгерімінің 
кестесі

таблица погашаемых облигаций - өтелетін 
облигациялар кестесі

таблица погашения - өтеу кестесі
таблица подоходного налога - табыс салығы кестесі
таблица позиций - жайғасымдар кестесі
таблица поправок - түзетулер кестесі
таблица поставок - жеткізілім кестесі
таблица потерь - шығасы кестесі
таблица предложения - ұсыныс кестесі
таблица процентов - пайыздар кестесі
таблица “Пути и способы пересылки oтправлений с 
объявленной ценностью” - “Құндылығы жарияланған 
жөнелтімдерді жіберу жолдары мен тəсілдері” кестесі

таблица расчетная - есептесу кестесі
таблица результатов проверки - тексеру нəтижелерінің 
кестесі

таблица решений - шешімдер кестесі
таблица сводная - жиынтық кесте
таблица справочная - анықтамалық кесте
таблица спроса и предложений - сұраныстар мен 
ұсыныстар кестесі

таблица ставок заработной платы - жалақы 
мөлшерлемелерінің кестесі

таблица статистическая - статистикалық кесте
таблица тарифная - тариф кестесі
таблица тарифных ставок - тарифтік мөлшерлеме 
кестесі

таблица текущего учета - ағымдағы есепке алу кестесі
таблица умножения - көбейту кестесі
таблица фактурированная - фактураланған кесте
таблица финансирования - қаржыландыру кестесі
таблица финансовых операций - қаржылық 
операциялар кестесі

таблица функций - атқарымдар кестесі
таблица цен - баға кестесі
таблицы текущей стоимости - ағымдағы құн кестелері 
таблично-автоматизированная форма 
бухгалтерского учета - бухгалтерлік есептің кестелік 
автоматтандырылған нысаны

таблично-перфокарточная форма бухгалтерского 
учета - бухгалтерлік есептің кестелік-
перфокарточкалық нысаны

табличные данные - кестелік деректер 
табло - көрсеткіш тақта, табло
табло информационное - ақпараттық табло
табло цифровое - цифрлық табло
табуляграмма - табуляграмма 
табулятор - табулятор 
тавро - таңба
тайминг - тайминг 
таймрайт - таймрайт 
тайна - құпия сыр, құпия
тайна военная - əскери құпия
тайна служебная - қызметтік құпия
тайна банковская - банк құпиясы 
тайна банковских вкладов - банк салымдарының 
құпиясы

тайна банковских операций - банк операцияларының 
құпиясы

тайна вкладов - салым құпиясы 
тайна государственная - мемлекеттік құпия
тайна капиталовложений - күрделі қаржы 
жұмсалымының құпиясы

тайна переписки - хат жазысу құпиясы
тайна почтовой связи - пошта байланысының құпиясы
тайна профессиональная - кəсіптік құпия
тайна сведений - мəліметтер құпиясы
тайна связи (переписки, телефонных переговоров и 
иных сообщений) - байланыс құпиясы (хат жазысу, 
телефонмен сөйлесу жəне өзге хабарлар құпиясы)

тайна служебная - қызметтік құпия
тайна страхования - сақтандыру құпиясы
тайна финансовая - қаржы құпиясы 
тайная уступка в цене - бағадағы құпия жеңілдік
тайник - құпиян, құпия қойғы, құпия затқойғы
тайное голосование - құпия, жасырын дауыс беру
тайное место - құпия орын
тайное соглашение - құпия келісім
тайнопись - құпияжазба
тайные торги - құпия сауда-саттық 
тайный договор - құпия (жасырын) шарт
тайный резерв - құпия сақтық қор
тайный сговор - құпия сөз байласу 
такса - такса, кесімді баға, бағалама. бағалық
такса за пересылку по почте - поштамен салып 
жібергені үшін белгіленген такса

таксатор - таксатор таксалаушы, баға кесуші, бағалаушы 
таксационный показатель - таксалық көрсеткіш
таксация - таксалау, баға кесу, баға қою, мөлшерлеу 
таксировка - таксалау, бағалау 
таксировка документов - құжаттарды таксалау 
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тактика - тактика 
тактика лицензирования - лицензиялау тактикасы
тактика маркетинга - маркетинг тактикасы 
тактика переговоров - келіссөз тактикасы 
тактика проталкивания решений - шешімдерді 
тықпалап өткізу тактикасы

тактика управления бизнесом - бизнесті басқару 
тактикасы

тактика экономическая - экономикалық тактика 
тактико-специальные учения - тактикалық-арнаулы 
жаттығулар

тактическая линия банка - банктің тактикалық желісі
тактическая цель - тактикалық мақсат
тактические решения - тактикалық 
талант - дарын
талантливый - дарынды
талон - талон 
талон зачетный - есепке алу талоны
талон коррекции - түзетпе талон
талон открепительный - тіркеуден шығару талоны
талон прикрепительный - тіркеу талоны 
талонная система - талондық жүйе
талоны чека - чек талондары
таможенная граница - кеден шекарасы, кедендік шекара 
таможенная декларация - кеден мағлұмдамасы, 
кедендік мағлұмдама 

таможенная зона - кеден аймағы
таможенная инфраструктура - кеден инфрақұрылымы
таможенная квитанция - кеден түбіртегі
таможенная конвенция - кеден келісімшарты 
таможенная оценка - кедендік бағалау
таможенная очистка - кеден тазартпасы, кедендік 
тазалау 

таможенная пошлина - кеден бажы
таможенная свободная зона - еркін кедендік аймақ
таможенная система - кеден жүйесі, кедендік жүйе
таможенная служба - кеден қызметі
таможенная стоимость - кеден құны
таможенная территория - кеден аумағы 
таможенная фактура - кеден фактурасы 
таможенник - кеденші
таможенно-валютное правило - кеден-валюталық 
ереже 

таможенно-валютное предписание - кеден-валюталық 
өкім

таможенное декларирование периодических 
печатных изданий - мерзімді баспасөз 
басылымдарына кедендік мағлұмдама беру

таможенное дело - кеден ісі 
таможенные доходы - кеден кірісі
таможенные льготы - кеден жеңілдіктері
таможенные льготы иностранным лицам - шетелдік 
тұлғаларға кеден жеңілдіктері

таможенные налоги - кеден салықтары
таможенные платежи - кеден төлемдері
таможенные пошлины и другие сборы - кедендік баж 
жəне басқа алымдар

таможенные процедуры - кеден рəсімдері 

таможенные сборы - кедендік алымдар, кеден 
алымдары

таможенный груз - кедендік жүк
таможенный документ - кеден құжаты
таможенный досмотр - кеден тексермесі, кеден 
тексермелеуі 

таможенный досмотр почтовых отправлений - пошта 
жөнелтімдерін кедендік тексермелеу

таможенный кодекс - кеден кодексі 
таможенный контроль - кеден бақылауы 
таможенный кредит - кеден кредиті 
таможенный посредник - кеден делдалы
таможенный приходный ордер - кеденнің кіріс ордері
таможенный протекционизм - кеден қолдампаздығы
таможенный режим - кеден режимі
таможенный сбор - кеден алымы
таможенный склад - кеден қоймасы
таможенный союз - кеден одағы 
таможенный тариф - кеден тарифі
таможенный уполномоченый - кеден уəкілі
таможенный устав - кеден жарғысы
таможенный участок - кеден телімі, кедендік телім
таможня - кеден 
таможня государственная - мемлекеттік кеден
таможня пограничная - шекара кедені
тантьем - тантьем 
тантьема - тантьема, қосымша сыйақы 
тара - ыдыс
таргетирование - таргеттеу, шектеу, нысаналау 
тарик - тарик 
таритирование - тариттеу 
тариф - тариф, көрсеткіш
тариф государственный - мемлекеттік тариф
тариф действующий - қолданыстағы тариф
тариф действующий в пределах страны - ел ішінде 
қолданылатын тариф

тариф для стран, пользующихся режимом 
наибольшего благоприятствования - барынша 
қолайлы жағдай жасау тəртіптемесін пайдаланатын 
елдерге арналған тариф

тариф договорный - шарттық тариф
тариф ЕЭС - Еуропа Экономикалық Қоғамдастығының 
тарифі

тариф за хранение - сақтау үшін белгіленген тариф
тариф заработной платы - жалақы тарифі
тариф классный - сыныптық тариф
тариф конвенционный - келісімшарттық тариф, 
конвенциялық тариф

тариф льготный - жеңілдікті тариф
тариф международный - халықаралық тариф
тариф на перевозки - тасымалдау тарифі
тариф на услуги - көрсетілетін қызметтердің тарифі, 
қызметтер көрсету тарифі

тариф налоговый - салық тарифі
тариф оплаты - төлемақы тарифі
тариф оптовый - көтерме сауда тарифі
тариф основной - негізгі тариф
тариф особый - ерекше тариф
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тариф пассажирский - жолаушылар тарифі
тариф поощрительный - көтермелеу тарифі
тариф почтовый - пошта тарифі
тариф протекционистский - қолдампаздық тариф
тариф рекламный - жарнамалық тариф
тариф связи - байланыс тарифі
тариф скользящий - сырғымалы тариф
тариф ставок комиссионного вознаграждения - 
комиссиялық сыйақы мөлшерлемелерінің тарифі

тариф стоимостный - құндық тариф
тариф страховой - сақтандыру тарифі
тариф страховой премии - сақтандыру 
сыйлықақысының тарифі

тариф таможенный - кеден тарифі
тариф транзитный - транзиттік тариф
тариф транспортный - көлік тарифі
тариф фискальный - қазыналық тариф
тариф фрахтовый - кіре тарифі, тасымал тарифі
тариф экспортный - экспорттық тариф
тариф, установленный законом - заңмен белгіленген 
тариф

тарификация - тарифтеу
тарификация заработной платы - жалақыны тарифтеу
тарифицирование - тарифтендіру 
тарифицировать - тарифтеу 
тарифная война - тарифтік қырқыс
тарифная группа - тарифтік топ
тарифная заработная плата - тарифтік жалақы
тарифная зона для почтово-посылочных перевозок - 
пошта-жөнелтім тасымалы үшін тарифтік аймақ 

тарифная квота - тарифтік үлестеме
тарифная политика в страховании - сақтандырудағы 
тарифтік саясат

тарифная реформа - тариф реформасы, тарифтік 
реформа

тарифная сетка - тарифтік тор 
тарифная система - тариф жүйесі, тарифтік жүйе
тарифная ставка - тарифтік мөлшерлеме
тарифная ставка в страховании - сақтандырудағы 
тарифтік мөлшерлеме

тарифная схема - тарифтік тəсім
тарифное руководство - тарифтік басшылық 
тарифное соглашение - тарифтік келісім
тарифно-квалификационный справочник - тарифтік-
біліктілік анықтамалығы 

тарифные льготы - тарифтік жеңілдіктер
тарифные ограничения - тариф шектеулері, тарифтік 
шектеулер 

тарифные преференции - тарифтік пұрсаттылықтар
тарифный коэффициент - тарифтік коэффициент
тарифный пояс - тарифтік белдеу 
тарифный разряд - тарифтік разряд 
тарифы в системе, основанной на скорости - 
жылдамдыққа негізделген жүйедегі тарифтер

тарифы в системе, основанной на содержимом - 
ішінде барға негізделген жүйедегі тарифтер

тарифы на услуги почтовой связи - көрсетілетін пошта 
байланысы қызметтерінің тарифтері

тарные материалы - ыдыстық материалдар 
твердая валюта - тұрақты валюта
твердая гарантийная цена - тұрақты кепілдікті баға
твердая гарантия займа - тұрақты қарыз кепілдігі
твердая заработная плата - тұрақты жалақы
твердая заявка - тұрлаулы өтінім
твердая контрактная цена - тұрақты келісімшарт 
бағасы

твердая котировка - тұрақты баға белгіленімі 
твердая котировка без условий - шарт қойылмайтын 
тұрақты баға белгіленімі 

твердая наличность - тұрақты қолма-қол ақша (қағаз 
ақшаға қарама-қарсы металл валюта)

твердая налоговая ставка - салықтың кесімді 
мөлшерлемесі

твердая оферта - тұрлаулы оферта
твердая позиция - тұрлаулы жайғасым, тұрлаулы 
ұстаным, тұрлаулы айқындама

твердая сделка - тұрлаулы мəміле
твердая срочная сделка - тұрлаулы мерзімдік мəміле
твердая ставка - тұрақты мөлшерлеме
твердая цена - кесімді баға, тұрақты баға
твердо установленная цена - тұрақты түрде белгіленген 
баға

твердо-бытовые отходы (ТБО) - тұрмыстық қатты 
қалдықтар

твердое гарантирование размещения ценных бумаг 
- бағалы қағаздардың орналастырылуына тұрақты 
кепілдік беру

твердое комиссионное вознаграждение - тұрақты 
комиссиялық сыйақы 

твердое обязательство - тұрақты міндеттеме
твердое предложение - тұрлаулы ұсыныс
твердые деньги - тұрақты ақша
твердые доллары - тұрлаулы доллар, тұрақты доллар 
твердый - тұрақты, тұрлаулы 
твердый заем - тұрақты қарыз
твердый залог - тұрақты кепіл
твердый курс - тұрақты бағам
твердый месячный оклад - тұрақты айлық қызметақы
твердый налог - тұрақты салық 
твердый остаток - тұрақты қалдық 
твердый план - тұрақты жоспар
твердый приказ - тұрақты бұйрық
твердый размер роялти - роялтидің тұрақты мөлшері
твист - твист 
творческий бухгалтерский отчет - шығармашылық 
бухгалтерлік есептеме

творческий бухгалтерский учет - шығармашылық 
бухгалтерлік есеп

творческое объединение - шығармашылық бірлестік
творчество - шығармашылық
тезавратор - қор жинаушы, қазына жинаушы
тезаврация - қазына жинау 
тезаврация денег - ақша жинау
тезаврация золота - алтын жинау 
тезаврирование - қағаз ақша жинау
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тезаврирование вынужденное - мəжбүрлі жағдайда 
қағаз ақша жинау

тезаврирование естественное - табиғи жағдайда қағаз 
ақша жинау

тезаврированные деньги - ақша қорын жинау
тезаурус - дерексөздік
тезис - тезис
тезис главный - басты тезис
тезис доклада - баяндама тезисі
тезис лекции - лекция тезисі
тезисы доклада - баяндаманың тезистері 
текст - мəтін
текст адреса - мекенжайдың мəтіні
текст закодированный - кодталған мəтін
текст затухающий - өше бастаған мəтін
текст искаженный - бұрмаланған мəтін
текст канонический - канондық мəтін
текст контракта - келісімшарттың мəтіні
текст машиночитаемый - машина оқи алатын мəтін
текст основной - негізгі мəтін
текст официального документа - ресми құжат мəтіні
текст подлинный - түпмəтін, түпнұсқа мəтін
текст постановления - қаулының мəтіні
текст разборчивый - анық мəтін 
текст рекламный - жарнамалық мəтін
текст согласованный - келісілген мəтін
текст трудночитаемый - қиын оқылатын мəтін 
текстовка фотодокумента - фотоқұжат түсіндірмесі 
текстовый номер - мəтіндік нөмір 
текстология - мəтінтану
текстуальные примечания - мəтіндік ескертулер
тектоника архива - мұрағат тектоникасы 
текучесть - тұрақтамаушылық 
текучесть кадров - мамандардың тұрақтамаушылығы 
текущая базисная цена для ценных бумаг - бағалы 
қағаздар үшін ағымдағы базистік баға

текущая базисная цена ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың ағымдағы базистік бағасы

текущая валютная политика - ағымдағы валюта 
саясаты

текущая восстановительная стоимость - ағымдағы 
қалпына келтіру құны

текущая дисконтированная стоимость - ағымдағы 
дисконтталған құн

текущая доходность - ағымдағы табыстылық 
текущая задолженность - ағымдағы берешек
текущая ликвидность - ағымдағы өтімділік, ағымдағы 
өтемпаздық

текущая переписка - ағымдағы хат жазысу
текущая прибыль - ағымдағы пайда
текущая прибыльность - ағымдағы пайдалылық 
текущая продажная цена - ағымдағы сату бағасы
текущая процентная ставка - ағымдағы пайыздық 
мөлшерлеме

текущая рыночная стоимость - ағымдағы нарықтық 
құн

текущая рыночная цена - ағымдағы нарықтық баға
текущая сделка - ағымдағы мəміле 

текущая ставка - ағымдағы мөлшерлеме 
текущая стоимость - ағымдағы құн
текущая стоимость активов - активтердің ағымдағы 
құны

текущая цена - ағымдағы баға
текущая часть долга - борыштың ағымдағы бөлігі
текущая эмиссия - ағымдағы эмиссия
текущее бюджетное обследование - бюджетті ағымдағы 
зерттеу

текущее движение денежной наличности - қолма-қол 
ақшаның ағымдағы қозғалысы

текущее инвестирование - ағымдағы инвестициялау
текущее обслуживание долга - борышты ағымдағы 
өтеу, борышты өтеуге ағымдағы қызмет көрсету 

текущее планирование - ағымдағы жоспарлау
текущее регулирование долговых отношений - 
борышкерлік қатынастарды ағымдағы реттеу

текущие активы - ағымдағы активтер
текущие ассигнования - ағымдағы қаражаттандыру
текущие балансирующие показатели - ағымдағы 
теңгерімдеуші көрсеткіштер

текущие бюджетные программы - ағымдағы бюджеттік 
бағдарламалар

текущие валютные операции - ағымдағы валюталық 
операциялар

текущие дела - ағымдағы істер
текущие задачи - ағымдағы міндеттер
текущие затраты - ағымдағы шығындар
текущие и накопленные активы - ағымдағы жəне 
жинақталған активтер

текущие и наращенные пассивы - ағымдағы жəне 
еселенген пассивтер

текущие краткосрочные обязательства - ағымдағы 
қысқа мерзімді міндеттемелер

текущие купонные облигации - ағымдағы купондық 
облигациялар

текущие оборотные активы - ағымдағы айналым 
активтері

текущие обязательства - ағымдағы міндеттемелер
текущие операции банка - банктің ағымдағы 
операциялары

текущие платежи - ағымдағы төлемдер
текущие платежи по налогу на добавленную 
стоимость - қосылған құн салығы бойынша ағымдағы 
төлемдер

текущие платежи по подоходному налогу - табыс 
салығы бойынша ағымдағы төлемдер

текущие расходы - ағымдағы шығыс 
текущие расходы банка - банктің ағымдағы шығысы
текущие средства - ағымдағы қаражат
текущие счета в иностранной валюте - шетел 
валютасы түріндегі ағымдағы шоттар

текущие трансфертные платежи - ағымдағы 
трансферттік төлемдер

текущие фонды - ағымдағы қорлар
текущие чистые активы - ағымдағы таза активтер
текущий - ағымдағы (берешек туралы)
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текущий балансовый валютный счет - ағымдағы 
теңгерімдік валюта шоты

текущий банковский контроль - ағымдағы банк 
бақылауы

текущий банковский счет - ағымдағы банк шоты
текущий бухгалтерский контроль - ағымдағы 
бухгалтерлік бақылау

текущий бюджетный контроль - бюджеттің ағымдағы 
бақылауы, ағымдағы бюджеттік бақылау

текущий валютный курс - ағымдағы валюта бағамы
текущий валютный счет - ағымдағы валюталық шот
текущий внешний государственный долг - ағымдағы 
сыртқы мемлекеттік борыш

текущий год - үстіміздегі жыл, ағымдағы жыл
текущий государственный финансовый контроль - 
ағымдағы мемлекеттік қаржы бақылауы

текущий долг - ағымдағы борыш
текущий доход - ағымдағы табыс
текущий доход по ценным бумагам - бағалы қағаздар 
бойынша ағымдағы табыс

текущий капитал - ағымдағы капитал
текущий коэффициент - ағымдағы коэффициент
текущий коэффициент ликвидности - ағымдағы 
өтімділік коэффициенті 

текущий кредит - ағымдағы кредит
текущий курс - ағымдағы бағам
текущий лицензионный платеж - ағымдағы 
лицензиялық төлем

текущий налоговый контроль - ағымдағы салықтық 
бақылау

текущий налоговый платеж - ағымдағы салық төлемі
текущий обменный курс - ағымдағы айырбас бағамы
текущий оборот активов - активтердің ағымдағы 
айналымы

текущий отчет - ағымдағы есеп
текущий платеж - ағымдағы төлем
текущий платежный баланс - ағымдағы төлем 
теңгерімі

текущий ремонт - ағымдағы жөндеу 
текущий рыночный валютный курс - валютаның 
ағымдағы нарықтық бағамы

текущий рыночный курс - ағымдағы нарықтық бағам
текущий срок долгового обязательства - борышкерлік 
міндеттеменің ағымдағы мерзімі

текущий срок платежа - төлемнің ағымдағы мерзімі, 
ағымдағы төлем мерзімі

текущий срок погашения - ағымдағы өтеу мерзімі
текущий страховой счет - ағымдағы сақтандыру шоты
текущий счет - ағымдағы шот 
текущий счет в банке - банктегі ағымдағы шот 
текущий счет в валюте - валюта түріндегі ағымдағы 
шот

текущий счет внешнеторговых операций - сыртқы 
сауда операцияларының ағымдағы шоты

текущий учет товарно-материальных ценностей - 
тауар-материал құндылықтарының ағымдағы есебі

телебанк-онлайн - телебанк-онлайн 
телебашня - телемұнара 

телевещание - телехабар 
телевидение - теледидар
телевизионный - теледидарлық
телевизор - теледидар 
телеграмма - телеграмма, жеделхат
телеграф - телеграф
телеграфная просьба об аннулировании ордера 
перевода, перечисления или передаточного 
чека - аударымның, аударылған қаржының немесе 
табыстау чегінің ордерін пошта арқылы жою туралы 
телеграфтық өтініш

телеграфное авизование платежей - төлемді телеграф 
арқылы хабарлау

телеграфное инкассо - телеграфтық инкассо
телеграфное перечиление - телеграфпен аудару
телеграфное платежное поручение - телеграфтық 
төлем тапсырмасы

телеграфный адрес - телеграфтық мекенжай
телеграфный аккредитив - телеграфтық аккредитив
телеграфный аппарат - телеграф аппараты
телеграфный банковский код - банктің телеграфтық 
коды

телеграфный денежный перевод - телеграфтық ақша 
аударымы

телеграфный денежный перевод по карточной 
системе - карточкалық жүйе бойынша телеграфтық 
ақша аударымы

телеграфный код банка - банктің телеграфтық коды
телеграфный курс - телеграфтық бағам
телеграфный перевод - телеграфтық аударым
телеграфный перевод “до востребования” - “талап 
етілмелі” телеграфтық аударым

телеграфный перевод с одного счета на другой - бір 
пошта шотынан екіншісіне телеграфтық аударым

тележка - қоларба
тележка с механическим подъемным устройством (в 
форме ножниц) - механикалық көтергіш құрылғылы 
қоларба (қайшы қалыбында)

тележка с ручным домкратом - қол домкратты қоларба
телекамера - телекамера
телеканал - телеарна 
телекоммуникация - телекоммуникация, телеқатысым 
телеконференция - телеконференция, телемəслихат 
телекопия - телекөшірме, бейнекөшірме
телекс - телекс 
телекс-предложение - телекс-ұсыныс
телемаркет - телемаркет 
телематический кооператив - телематикалық 
кооператив

телеоплата - телетөлемақы
телетайп - телетайп
телетайпная связь - телетайп байланысы
телетайпная сеть - телетайп желісі, телетайп торабы
телетрансмиссионный перевод - телетрансмиссиялық 
аударым

телефакс - телефакс 
телефон - телефон 
телефон для справок - анықтамалар телефоны
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телефон доверия - сенім телефоны
телефон квартирный - үй телефоны 
телефон контактный - байланыс телефоны
телефон мобильный - ұялы телефон, қалта телефон
телефон правительственный - үкіметтік телефон
телефон прямой связи - тікелей байланыс телефоны
телефон служебный - қызмет телефоны
телефон сотовый - ұялы телефон
телефон-автомат - автомат-телефон 
телефонизация - телефондандыру, телефонмен 
жабдықтандыру

телефонировать - телефон соғу
телефонист - телефонист
телефонная оплата счетов - шоттарды телефон арқылы 
төлеу

телефонная связь - телефон байланысы
телефонная связь между главами государств - 
мемлекет басшылары арасындағы телефон байланысы 

телефонное переключение - телефон арқылы аудару 
телефонно-телексный рынок - телефон-телекс нарығы 
телефонный клерк - телефон клеркі 
телефонный приказ - телефон арқылы берілген бұйрық
телефонный разговор - телефон арқылы сөйлесу
телефонный разговор по предварительному заказу 

- алдын ала тапсырыс бойынша телефон арқылы 
сөйлесу 

телефонный разговор с зарубежным абонентом - 
шетелдік абонентпен телефон арқылы сөйлесу 

телефонный счет - телефон шот
телефонограмма - телефонограмма 
телешопинг - телешопинг 
телохранитель - қарашын, оққағар 
“тель-кель” - “тель-кель”, “барымен базар” 
тема - тақырып
тема почтовой марки - пошта маркасының тақырыбы
тематика - тақырыптама
тематика исследований - зерттеулер тақырыптамасы
тематика целевая - мақсатты тақырыптама
тематическая налоговая проверка - салықтың 
тақырыптық тексеруі, тақырыптық салық тексеруі

тематическая подборка документов - құжаттарды 
тақырыптық іріктеу

тематическая проверка - тақырыптық тексеру
тематическая филателия - тақырыптық филателия
тематический каталог - тақырыптық каталог
тематический план работ - жұмыстың тақырыптық 
жоспары 

тематическое выявление архивных документов - 
мұрағаттық құжаттарды тақырып бойынша іздеп табу

темп - қарқын
темп инфляции - инфляция қарқыны
темп прироста национального дохода - ұлттық 
табыстың өсу қарқыны

темп развития - даму қарқыны
темп развития инфляции - инфляцияның даму 
қарқыны

темп роста денежной массы - ақша жиынының өсу 
қарқыны

темп роста капиталовложений - күрделі қаржы 
жұмсалымының өсу қарқыны

темп экономического развития - экономикалық даму 
қарқыны

темп экономического роста - экономикалық өсу 
қарқыны

температура - температура
тенге - теңге 
тенге инвалютный - шет валюталық теңге (шетел 
валютасымен есептелген теңге)

тенге клиринговый - клирингілік теңге
тенденции изменения - өзгеру үрдісі
тенденции кредитования - несиелендіру үрдісі
тенденция - тенденция, беталыс, үрдіс 
тенденция движения ликвидности - өтімділік 
қозғалысының беталысы

тенденция долговременная - ұзақ уақыттық беталыс
тенденция изменения валютного курса относительно 
доллара - валютаның долларға қатысты бағамының 
өзгеру үрдісі

тенденция изменения спроса - сұранымның өзгеру үрдісі
тенденция изменения цен(ы) - бағаның өзгеру үрдісі
тенденция инфляционная - инфляция үрдісі
тенденция к падению экономической активности - 
экономикалық белсенділіктің төмендеуге бет алуы

тенденция к повышению - жоғарылауға беталыс
тенденция к повышению цен - бағаның көтерілу үрдісі
тенденция к понижению курса ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының төмендеуге беталысы

тенденция к понижению цен - бағаның төмендеуге 
беталысы

тенденция к снижению активности - белсенділіктің 
төмендеуге беталысы

тенденция к стабилизации - тұрақтануға беталыс
тенденция к стабилизации цен - бағаның тұрақтануға 
беталысы

тенденция к улучшению - жақсаруға беталыс
тенденция кратковременная - қысқа уақыттық үрдіс
тенденция на снижение инфляции - инфляцияның 
төмендеу үрдісі

тенденция подъема - өрлеу үрдісі
тенденция положительная - оң үрдіс
тенденция понижательная - төмендететін үрдіс
тенденция преобладающая - басым үрдіс
тенденция протекционистская - қолдампаздық үрдіс
тенденция развития цен - бағаның даму үрдісі
тенденция роста - өсу үрдісі
тенденция роста денежной массы - ақша жиынының 
өсу үрдісі

тенденция роста цен - бағаның өсу үрдісі
тенденция рынка - нарық беталысы, нарық үрдісі 
тенденция рыночных цен - нарықтық бағаның 
беталысы

тенденция сбыта - өткізу үрдісі
тенденция совокупная - жиынтықты үрдіс
тендер - тендер  
тендер за аудит банка - банк аудиті үшін өткізілетін 
тендер
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тендер за право санации банка - банкті сауықтыру 
құқығы үшін өткізілетін тендер

тендер законный - заңды тендер
тендер закрытый - жабық тендер
тендер инвестиционный - инвестициялық тендер
тендер международный - халықаралық тендер
тендер на участие в проекте - жобаға қатысу тендері
тендер открытый - ашық тендер
тендер по продаже контрольного пакета акций - 
акциялардың бақылау пакетін сату жөніндегі тендер

тендер публичный - жария тендер
тендер-конкурс - конкурс-тендер
тендерное предложение - тендерлік ұсыныс
тендерный комитет - тендерлік комитет
теневая занятость - көлеңкелі жұмыспен қамтылу 
теневая экономика - көлеңкелі экономика, 
қалтарыстағы экономика 

теневик - бұқпантайшы 
теневой календарь - қалтарыстағы күнтізбе, көлеңкелі 
күнтізбе 

теократия - теократия
теология - теология, діни ілім
теоретик в области денег - ақша саласындағы 
теорияшы

теоретическая стоимость права - құқықтың теориялық 
құны 

теория - теория
теория агентов - агенттер теориясы
теория агентских отношений - агенттік қатынастар 
теориясы

теория акселератора - акселератор теориясы 
теория асимптотического оценивания - 
асимптотикалық бағалау теориясы

теория банковского дела - банк ісі теориясы
теория бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
теориясы

теория выбора портфеля - қоржын таңдау теориясы
теория выборочного метода - іріктемелі əдіс теориясы
теория гедонического спроса - гедоникалық сұраныс 
теориясы, сипаттамалық сұраныс теориясы

теория денег - ақша теориясы
теория диспропорциональная - үйлесімсіздік теориясы
теория длинных волн - ұзақ толқындар теориясы
теория доверия - сенім теориясы
“теория игр” в менеджменте - менеджменттегі 

“ойындар теориясы”
теория избыточного спроса - артық сұраныс теориясы
теория индивидуального риска - жекелей тəуекел 
теориясы

теория инсайдера-аутсайдера - инсайдер-аутсайдер 
теориясы

теория инфляции - инфляция теориясы
теория информации - ақпарат теориясы
теория капитала - капитал теориясы
теория кассовых остатков - кассадағы қалдық теориясы
теория классическая - классикалық теория
теория коммерческих ссуд - коммерциялық несие 
теориясы

теория компенсации - өтемақы теориясы
теория конвергенции - конвергенция теориясы
теория конкурентных цен - бəсекелік баға теориясы
теория линейного программирования - сызықтық 
бағдарламалау теориясы

теория макроэкономическая - макроэкономикалық 
теория

теория массового обслуживания - бұқаралық қызмет 
көрсету теориясы

теория минимального риска - ең аз тəуекел теориясы
теория налогообложения - салық салу теориясы
теория недопотребления - кем тұтыну теориясы
теория неоклассическая - неоклассикалық теория
теория общего благосостояния - жалпыға бірдей игілік 
теориясы

теория общего денежного равновесия - ортақ ақша 
тепе-теңдігі теориясы

теория общества изобилия - молшылық қоғамы 
теориясы

теория олигополия - олигополия теориясы
теория оценивания - бағалау теориясы
теория паритета процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлеме бара-барлығы теориясы

теория периферийной экономики” - “шет аймақтық 
экономика” теориясы

теория повышения и падения курсов - бағамның 
көтерілу жəне құлдырау теориясы

теория полезности - пайдалылық теориясы
теория портфельного менеджмента - қоржындық 
менеджмент теориясы

теория портфеля (портфельная) - портфель теориясы, 
қоржын теориясы

теория портфеля ценных бумаг - бағалы қағаздар 
қоржыны теориясы

теория потенциальных конкурентных рынков - 
əлеуетті бəсекелі нарықтар теориясы

теория потребления - тұтыну теориясы
теория “почтового ящика” - “пошта жəшігі” теориясы
теория права собственности - меншік құқығы теориясы
теория права удержания - ұстап қалу құқығы теориясы
теория предельной полезности - шекті пайдалылық 
теориясы

теория предельной производительности - шекті 
өнімділік теориясы 

теория предельной производительности процента - 
пайыздың шекті өнімділігі теориясы

теория прибавочной стоимости - қосымша құн 
теориясы

теория принятия решения - шешім қабылдау теориясы
теория прогнозирования - болжамдау теориясы
теория процента - пайыз теориясы
теория процента, зависящего от объема ссудного 
капитала - несие капиталының көлеміне тəуелді 
пайыз теориясы

теория процентных ставок - пайыздық мөлшерлеме 
теориясы

теория размещения хозяйства - шаруашылықты 
орналастыру теориясы
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теория расписаний - кестелер теориясы
теория распределения - бөліс теориясы
теория рассредоточения налогообложений - 
салықтарды сейілту теориясы

теория рациональных ожиданий - оңтайлы болжалдар 
теориясы

теория регулирования портфеля активов - активтер 
қоржынын реттеу теориясы

теория регулируемой валюты - реттелмелі валюта 
теориясы

теория ресурсосбережения - ресурстарды үнемдеу 
теориясы

теория руководства - басшылық теориясы
теория систем - жүйелер теориясы
теория систем в менеджменте - менеджменттегі 
жүйелер теориясы

теория случайных блужданий - кездейсоқ адасу 
теориясы 

теория смешанной экономики - аралас экономика 
теориясы

теория совершенной конкуренции - жетілген бəсеке 
теориясы

теория согласованной экономики - келісілген 
экономика теориясы

теория “социального партнерства” - “əлеуметтік 
серіктестік” теориясы

теория социальной стратификации - əлеуметтік 
топтастыру теориясы

теория справедливости в менеджменте - 
менеджменттегі əділдік теориясы

теория справедливости в управлении - басқарудағы 
əділдік теориясы

теория спроса и предложения - сұраныс пен ұсыныс 
теориясы

теория сравнительных издержек - салыстырмалы 
шығын теориясы

теория “среднего класса” - “орташа тап” теориясы
теория ссудных фондов - несие қорлары теориясы
теория стагнации - тұралау теориясы
теория стадий экономического роста - экономикалық 
өсу сатылары теориясы

теория статистики - статистика теориясы
теория статистических игр - статистикалық ойындар 
теориясы

теория статистических решений - статистикалық 
шешімдер теориясы

теория стоимости - құн теориясы
теория стоимости труда - еңбек құны теориясы
теория страхования - сақтандыру теориясы
теория “структурных реформ” - “құрылымдық 
реформалар” теориясы

теория технократическая - технократиялық теория
теория технологическая - технологиялық теория
теория товарных запасов - босалқы тауар қорлары 
теориясы

теория торгов - сауда-саттық теориясы
теория убывающей доходности - кемімелі табыстылық 
теориясы

теория уменьшения полезности - пайдалылықтың кему 
теориясы

теория уменьшения прибыли - пайданың кему 
теориясы

теория управления - басқару теориясы
теория ускорения инфляции - инфляцияны жеделдету 
теориясы

теория устойчивости - орнықтылық теориясы
теория факторов - факторлар теориясы, мəнбірлер 
теориясы

теория финансового регулирования - қаржылық реттеу 
теориясы

теория фонда заработной платы - жалақы қоры 
теориясы

теория формирования активов - активтердің жасақталу 
теориясы

теория цен - баға теориясы
теория ценности - құндылық теориясы
теория ценообразования - баға белгілеу теориясы
теория цикла - цикл теориясы, айналсоқтық теориясы
теория цикличного балансирования” 
государственного бюджета - мемлекеттік бюджетті 
“циклдік теңгерімдеу” теориясы

теория “человеческих отношений” - “адами 
қатынастар” теориясы

теория человеческого капитала - адами капитал 
теориясы

теория экономики доминирования - экономиканың 
басымдық беру теориясы

теория экономики предложения - экономиканың 
ұсыныс теориясы

теория экономическая - экономикалық теория
теория экономического равновесия - экономикалық 
тепе-теңдік теориясы

теория экономического роста - экономикалық өсу 
теориясы

теория экономической динамики - экономикалық 
серпін теориясы

теория экономической информации - экономикалық 
ақпарат теориясы

теория эффективного спроса - тиімді сұраныс теориясы
теория эффективной заработной платы - тиімді 
жалақы теориясы

термин - термин
терминал информационный - ақпараттық терминал
терминал по проведению финансовых операций - 
қаржы операцияларын жүргізу жөніндегі терминал

терминал пункта продажи - сату бекетінің терминалы
терминал связи “клиент-банк” - “клиент-банк” 
байланысы терминалы

терминал торговой точки - сауда нүктесінің терминалы
терминология - терминология
терминология архивная - мұрағаттық терминология
терминология фондовой биржи - қор биржасының 
терминдері (терминологиясы)

термины торговые - сауда аталымдары 
термограф - термограф
термография - термография
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термосварочная машина - термопісіру машинасы
термоядерный - термоядролық
терпеть лишения - мұқтаждық көру
территориальная оборона - аумақтық қорғаныс
территориальная система управления - аумақтық 
басқару жүйесі

территориальная структура управления - аумақтық 
басқару құрылымы

территориальная экономика - аумақтық экономика
территориальное дифференцирование цен - бағаны 
аумақтық саралау

территориальные формирования - аумақтық жасақтар
территориальный кадастр - аумақтық кадастр, 
аумақтық тізімдік

территориальный передел мира - дүние жүзін аумақ 
жағынан қайта бөлу

территориальный предел действия - іс-қимылдың 
аумақтық шегі 

территориальный союз - аумақтық одақ 
территория - аумақ
территория договорная - шарттық аумақ
территория кредитования - несиелендіру аумағы
территория нормального кредитования - қалыпты 
несиелендіру аумағы

территория таможенная - кеден аумағы
территория экономическая - экономикалық аумақ
террор - террор
терроризм - лаңкестік
террористический акт - лаңкестік əрекет
терция - терция 
тесная цена - тығыз баға 
тест - сынамақ, сынақтама 
тестирование - сынақтамалау, тестілеу
тестирование программного обеспечения - 
бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу 

тестирование путем опроса - пікір сұрау жолымен 
сынақтамалау, сұрақ-сауал жолымен сынақтамалау, 
сауалдама жолымен сынақтамалау

тестирование рынка - нарық сынақтамасы
тестирование стандартное - стандарттық сынақтама
тестовый период - сынақтама кезеңі
тет-беш - тет-беш
тетрадь в желтой обертке - сары тысты дəптер
“Тетрадь для служебных распоряжений» - “Қызметтік 
өкімдерге арналған дəптер”

тетрадь строгой отчетности - қатаң есептілік дəптері
техник - техник
техник специалист - техник маман
техника - техника
техника аудиторских проверок - аудиторлық тексеру 
техникасы

техника безопасности - қауіпсіздік техникасы
техника вычислений - есептеу техникасы
техника вычислительная - есептеуіш техника
техника информационная - ақпараттық техника
техника организационная - ұйымдық техника
техника проведения валютных операций - валюталық 
операциялар жүргізу техникасы

техника ревизии - тексеріс техникасы 
техника современная - заманауи техника
техника управления - басқару техникасы
техника учета - есептеу техникасы
техника финансирования - қаржыландыру техникасы
техника электронная - электрондық техника
технико-экономическая независимость - техникалық-
экономикалық тəуелсіздік

технико-экономическая отсталость - техникалық-
экономикалық жағынан артта қалушылық

технико-экономические показатели - техникалық-
экономикалық көрсеткіштер

технико-экономическое обоснование - техникалық-
экономикалық негіздеме

технико-экономическое обоснование 
инвестиционного проекта - инвестициялық жобаны 
техникалық-экономикалық негіздеу

технико-экономическое планирование - техникалық-
экономикалық жоспарлау

техническая нормативная группа - техникалық 
нормативтік топ

техническая оснащенность - техникамен 
жарақтандырылу

техническая укрепленность - техникамен 
нығайтылғандық

технически сильный рынок - техникалық тұрғыдан 
күшті нарық

технически слабый рынок - техникалық тұрғыдан əлсіз 
нарық

технические барьеры - техникалық кедергілер 
технические операции регистратора ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды тіркеушінің техникалық 
операциялары

технические резервы - техникалық сақтық қорлар 
технические средства - техникалық құралдар
технические средства банка данных - деректер 
қорының техникалық құралдары

технические средства оперативной связи - техникалық 
жедел байланыс құралдары

технические условия договора - шарттың техникалық 
талаптары

технический анализ - техникалық талдау 
технический анализ рыночной конъюнктуры - 
нарықтық жағдаятты техникалық талдау

технический знак - техникалық белгі, техникалық таңба 
технический кредит - техникалық кредит 
техническое изменение цен - бағаның өздігінен өзгеруі 
техническое ралли - техникалық ралли 
техническое состояние рынка - нарықтың техникалық 
жай-күйі

техническое состояние финансового рынка - қаржы 
нарығының техникалық жай-күйі

техническое сотрудничество между развивающимися 
странами (ТСРС) - дамушы елдер арасындағы 
техникалық ынтымақтастық

техногенная авария - техногенді апат
технократия - технократия 
технолог - технолог
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технологическая база данных - деректердің 
технологиялық қоры, технологиялық деректер қоры

технологическая безработица - технологиялық 
жұмыссыздық

технологическая карта - технологиялық карта
“технологическая рента” - “технологиялық рента”
технологическая структура - технологиялық құрылым
технологическая структура инвестиций - 
инвестициялардың технологиялық құрылымы

технологическая структура капитальных вложений 
- күрделі қаржы жұмсалымының технологиялық 
құрылымы

технологическая эффективность - технологиялық 
тиімділік

технологические операции - технологиялық 
операциялар

технологический менеджмент - технологиялық 
менеджмент

технологический парк (технопарк) - технологиялық 
парк 

технологический процесс - технологиялық үдеріс
технология - технология 
технология альтернативная - баламалы технология
технология архивная - мұрағаттық технология
технология аудиторских проверок - аудиторлық 
тексеру технологиясы 

технология базовая - базалық технология
технология биржевой торговли - биржа саудасының 
технологиясы 

технология информационная - ақпараттық технология 
технология комплексная - кешенді технология
технология компьютерная - компьютерлік технология
технология контроля - бақылау технологиясы 
технология ревизии - тексеріс технологиясы 
технология современная - заманауи технология
технология управления - басқару технологиясы
технология управленческих решений - басқарушылық 
шешімдер технологиясы

технопарк - технопарк, технология паркі 
технополис - технополис 
течение - ағым; ағыс, ағын, ағылу 
течение капитала - капиталдың ағылуы 
течение экономическое - экономикалық ағым 
тик - тик 
тикер - тикер 
тип - тұрпат, үлгі
тип аванса - алғытөлем (аванс) тұрпаты
тип архива - мұрағат тұрпаты
тип архивного справочника - мұрағат 
анықтамалығының тұрпаты

тип банковского счета - банк шотының тұрпаты
тип бенефициария - бенефициарий тұрпаты
тип заемщиков - қарызгерлер тұрпаты
тип заказа - тапсырыс тұрпаты
тип идентификатора банка бенефициария - 
бенефициарий банктің сəйкестендіргіш тұрпаты

тип идентификатора банка, отдающего распоряжение 
- өкім беруші банктің сəйкестендіргіш тұрпаты

тип идентификатора бенефициариев - 
бенефициарийлердің сəйкестендіргіш тұрпаты

тип идентификатора инициатора - бастамашының 
сəйкестендіргіш тұрпаты

тип идентификатора отправителя - жөнелтушінің 
сəйкестендіргіш тұрпаты

тип инвестирования - инвестициялау тұрпаты
тип каналов сбыта - өткізу арналарының тұрпаты
тип обеспечения кредита - несиені қамтамасыз ету 
тұрпаты

тип опциона - опцион тұрпаты
тип организации - ұйым тұрпаты
тип потребителя - тұтынушы тұрпаты
тип предпринимательства - кəсіпкерлік тұрпаты
тип приоритета - басымдылық тұрпаты
тип публикации - басылым тұрпаты
тип сигнализации - дабыл түрі 
тип стимулирования продаж - сатуды ынталандыру 
тұрпаты

тип структуры управления - басқару құрылымының 
тұрпаты

тип экономического роста - экономикалық өсу тұрпаты
типизация - тұрпаттандыру
типичность - тұрпаттылық
типовая документация - үлгілік құжаттама
типовая номенклатура калькуляционных статей 
расходов - шығыстың калькуляциялық баптарының 
үлгілік номенклатурасы

типовая норма - үлгі норма, үлгі мөлшер
типовая перечень документов - құжаттардың тұрпатты 
тізбесі

типовая смета - үлгі смета
типовое многостороннее соглашение EMS - EMS 
бірыңғай көпжақты үлгілік келісімі

типовой - тұрпатты
типовой договор - үлгі шарт, үлгілік шарт
типовой документ - үлгі құжат
типовой контракт - үлгілік келісімшарт
типовой первичный учетный документ - үлгілік 
бастапқы есеп құжаты

типовой план счетов бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспары

типовой проект - үлгі жоба, үлгілік жоба
типовые сметы бюджетных учреждений - бюджеттегі 
мекемелердің үлгі сметалары

типография - баспахана
типографские расходы - баспаханалық шығыс 
типографское дело - баспаханалық іс
типология - тұрпаттама 
типология потребителей - тұтынушылардың 
тұрпаттамасы 

типы государственного финансового контроля - 
мемлекеттік қаржылық бақылау тұрпаттары

тираж - таралым 
тираж выигрышей - ұтыс таралымы
тираж облигации - облигация таралымы
тираж по выигрышным вкладам - ұтыс салымы 
бойынша таралым
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тиражирование - таралымын көбейту
тиражная ведомость - таралым тізімдемесі
тиражное оборудование - таралым жабдығы
тиснение - бедерлеу
титло - титло
титр - титр
титр акции - акция титрі
титр заглавный - бастақырыптық титр
титр облигации - облигация титрі
титризация - титрлеу 
титул - титул; атақ-дəреже
титул законный - заңды титул
титул исполнительный - атқарушылық титул
титул на движимое имущество - жылжымалы мүлік 
титулы

титул на недвижимое имущество - жылжымайтын 
мүлік титулы

титул номинальный - атаулы титул 
титул права собственности - меншік құқығы титулы
титул правовой - құқықтық титул
титул собственности - меншік титулы
титулодержатель - титул ұстаушы, титул иесі
титульная компания - титулды компания
титульный лист - титул парақ
тихий период - тыныш кезең 
тихий факторинг - тыныш факторинг
тиын - тиын 
ткань - мата 
Т-образный бухгалтерский счет - Т-кейіптес 
бухгалтерлік шот (екі жақты шот)

Т-образный счет - Т-кейіптес шот 
товар(ы) - тауар(лар)
товар аукционный - аукциондық тауар
товар бартерный - баспа-бас айырбас тауары
товар биржевой - биржалық тауар
товар бондовый - бондылық тауар 
товар валютный - валюталық тауар
товар денежный - ақшалай тауар
товар длительного пользования - ұзақ пайдаланылатын 
тауар

товар за наличный - қолма-қол ақшаға сатылатын тауар
товар заложенный - кепілге салынған тауар
товар застрахованный - сақтандырылған тауар
товар индивидуального потребления - жеке тұтыну 
тауары

товар иностранный - шетел тауары, шетелдік тауар
товар наличный - қолдағы тауар, қолда бар тауар, 
қолма-қол тауар

товар низкого качества - сапасы төмен тауар
товар низкосортный - төмен сұрыпты тауар
товар, отпускаемый в кредит - несиеге босатылатын 
тауар

товар, пользующийся большим спросом - сұранысы 
көп тауар

товар пакотильный - төменқол тауар 
товар пассивного спроса - енжар сұранымды тауар
товар по кассовым сделкам - кассалық мəміле 
бойынша өткізілген тауар 

товар повседневного спроса - күнделікті сұранысқа ие 
тауар

товар повышенного спроса - жоғары сұранысқа ие 
тауар, көпшілік қолды тауар

товар под арестом - тыйым салынған тауар
товар, пользующийся международным спросом - 
халықаралық сұранысқа ие тауар

товар потребительский - тұтыну тауары 
товар потребительского назначения - тұтыну 
мақсатындағы тауар

товар стратегический - стратегиялық тауар
товар фирменный - фирмалық тауар
товар ходовой - өтімді тауар
товар-аналог - ұқсас-тауар
товарищ-вкладчик - салымшы-жолдас 
товарищество - серіктестік 
товарищество коммандитное - коммандиттік 
серіктестік, толымды серіктестік, сенімгерлік 
серіктестік

товарищество кредитное - кредиттік серіктестік
товарищество на вере - сенімге негізделген серіктестік, 
сенімгерлік серіктестік

товарищество на паях - үлеспұлға негізделген 
серіктестік 

товарищество ограниченное - шектеулі серіктестік
товарищество открытое - ашық серіктестік
товарищество паевое - үлеспұлдық серіктестік
товарищество с дополнительной ответственностью - 
қосымша жауапкершілікті серіктестік 

товарищество с неограниченной ответственностью - 
жауапкершілігі шектеусіз серіктестік

товарищество с ограниченной ответственностью - 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

товарищество ссудно-сберегательное - несие-жинақ 
ақша серіктестігі

товарищество хозяйственное - шаруашылық 
серіктестік

товарная биржа - тауар биржасы
товарная бумага - тауарлық қағаз 
товарная компенсационная биржа - өтемақылы тауар 
биржасы

товарная котировка - тауар бағасын белгілеу, тауар 
бағасының белгіленімі

товарная марка - тауар маркасы, тауар таңбасы
товарная ниша - тауар тауашасы
товарная номенклатура - тауар номенклатурасы 
товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД) - сыртқы экономикалық 
қызметтің тауар номенклатурасы

товарная скидка - тауар шегерімі
товарная ссуда - тауарлай несие
товарная ставка - тауар мөлшерлемесі
товарная структура спроса - сұраныстың тауарлық 
құрылымы 

товарная структура товарооборота - тауар 
айналымының тауарлық құрылымы

товарная форма расчета - тауарлық есеп айырысу 
нысаны
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товарно-денежные обращения - тауар-ақша айналысы
товарно-денежные отношения - тауар-ақша қатынасы
товарно-денежный - ақшалай-тауарлық
товарное обеспечение денег - ақшаның тауармен 
қамтамасыз етілуі

товарное обращение - тауар айналысы
товарное обязательство - тауар міндеттемесі
товарное предложение - тауар ұсынысы 
товарно-залоговый кредит - тауар-кепілзаттық несие 
товарно-материальные запасы - тауар-материалдық 
босалқы қорлар

товарность - тауарлылық
товарно-транспортные накладные - тауар-көлік 
жүкқұжаты 

товарно-фондовая биржа - тауар-қор биржасы
товарные бумаги - тауар қағаздары 
товарные операции банка - банктің тауар 
операциялары 

товарные фьючерсы - тауар фьючерстері
товарные ценные бумаги - тауарлай бағалы қағаздар
товарный аккредитив - тауар аккредитиві 
товарный брокер - тауар брокері
товарный валютный курс - тауарлық валюталық   
бағам

товарный валютный курс тенге - теңгенің тауарлық 
валюталық бағамы

товарный вексель - тауарлық вексель 
товарный демпинг - тауарлық демпинг 
товарный знак - тауар белгісі
товарный капитал - тауар капиталы
товарный кредит - тауар кредиті, тауарлай кредит 
товарный кризис - тауар дағдарысы
товарный налог - тауар салығы
товарный переводной вексель - тауарлық аударма 
вексель

товарный портфель - тауар қоржыны
товарный рынок - тауар нарығы, тауар базары
товарный своп - тауар свопы, тауар айырбасы
товарный стандарт - тауар стандарты
товарный счет по экспортным операциям - 
экспорттық операциялар бойынша тауар шоты

товарный фетишизм - тауар фетишизмі 
товарный фонд - тауар қоры
товарный чек - тауар чегі 
товаровед - тауартанушы
товароведение - тауартану
товаровладелец - тауар иесі
товародвижение - тауар қозғалысы, тауардың 
жылжытылуы 

товарообмен - тауар алмасу
товарообменная сделка - тауар айырбастау мəмілесі
товарооборачиваемость - тауар айналымдылығы
товарооборачиваемость оборотных средств - айналым 
қаражатының тауар айналымдылығы 

товарооборот - тауар айналымы
товарооборот оптовый - көтерме сауда тауар айналымы
товарооборот розничный - бөлшек сауда тауар 
айналымы

товарооборот со странами СНГ - ТМД елдерімен тауар 
айналымы

товарообращение - тауар айналысы
товаросопроводительные документы - тауарлардың 
ілеспе құжаттары

товары инвестиционные - инвестициялық тауарлар
товары иностранного происхождения - шетелде 
шығарылған тауарлар

товары иностранные - шетелдік тауарлар
товары казахстанские - Қазақстан тауарлары
товары комиссионные - комиссиялық тауарлар
товары коммерческие - коммерциялық тауарлар
товары конкурентные - бəсекелік тауарлар
товары конкурентоспособные - бəсекеге жарамды 
тауарлар

товары массового потребления - жаппай тұтынылатын 
тауарлар, көпшілік тұтынатын тауарлар

товары народного потребления - халық тұтынатын 
тауарлар

товары народного потребления (ТНП) - халық 
тұтынатын тауарлар (ХТТ)

товары некоммерческие - бейкоммерциялық тауарлар
товары неконкурентоспособные - бəсекеге жарамсыз 
тауарлар

товары отечественного производства - отандық өндіріс 
тауарлары

товары потребительские - тұтыну тауарлары
товары потребительского назначения - тұтынуға 
арналған тауарлар

“товары почтой” - “поштамен жөнелтілетін тауарлар” 
товары приняты на консигнацию - консигнацияға 
қабылданған тауарлар

товары розничные - бөлшек сауда тауарлары
товары с нулевой ставкой - нөлдік мөлшерлемелі 
тауарлар

товары широкого потребления - көпшілік қолды 
тауарлар

тождество - теңдестік, ұқсастық
тождество баланса - теңгерім ұқсастығы
ток - қырман; қуат
ток электрический - электр қуаты
толерантность - толеранттылық, төзімділік, тағаттылық 
толерантность - төзімділік 
толерантность к риску - қауіп-қатерге төзімділік
толкование - түсіндірме, түсіндіру
толкование актов - актілердің түсіндірмесі
толкование договора - шарттың түсіндірмесі, шартты 
түсіндіру

толкование закона - заңның түсіндірмесі, заңды 
түсіндіру

толкование законодательное - заңнамалық түсіндірме
толкование контракта - келісімшарттың түсіндірмесі
толкование текста - мəтіннің түсіндірмесі
толстосум - қалтасы қалың, ақшалы қалта
толчок - серпіліс
только для безналичных расчетов - тек қана қолма-қол 
ақшасыз есеп айырысу үшін

только для депонирования - тек депозиттеу үшін
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только для расчетов - тек қана есеп айырысу үшін 
(чектегі жазба)

только на депозит - тек қана депозитке (чектегі жазба)
только на счет получателя - тек қана сатып алушының 
шотына (кросталған чектегі жазба)

только наличными - тек қана қолма-қол ақшалай
“только основной долг” - “тек қана негізгі борыш”
“том-некст” - “том-некст” 
тонирование - реңін өзгерту (бояуын қоюлату) 
тонировка - реңін өзгерту
“тонкая грань” - “нəзік қыры” 
“тонкая” капитализация - “жұқалтаң” капиталдандыру, 

“қоңылтақ” капиталдандыру 
“тонкий” рынок - “жұқалтаң” нарық, “қоңылтақ” 
нарық, “тақыл-тұқыл” нарық 

тоннаж - тоннаж
тонна-километр (т/км) - тонна-километр (т/км)
тонтин - тонтин (бағалы қағаз)
тонтина - тонтина 
тонфильм - тонфильм, дыбыстық фильм 
топливо - отын 
топографический архивный указатель - 
топографиялық мұрағаттық көрсеткі 

топология - топология
топоним - топоним 
топонимика - топонимика 
торг - сауда-саттық 
торг аукционный - аукциондық сауда-саттық, бəсекелі 
сауда-саттық 

торг бюджетный - бюджеттік сауда-саттық
торгбанк - сауда банкі 
торги биржевые - биржалық сауда-саттық
торги гласные - жария сауда-саттық
торги закрытые - жабық сауда-саттық
торги международные - халықаралық саудаластық, 
халықаралық сауда-саттық

торги местные - жергілікті сауда-саттық
торги негласные - құпия сауда-саттық
торги открытые - ашық сауда-саттық
торги публичные - көпшілікке ашық сауда-саттық 
торги тендерные - тендерлік сауда-саттық
торги транснациональные - ұлт аралық сауда-саттық
торги фьючерсные - фьючерстік сауда-саттық
торги электронные - электрондық сауда-саттық
торговать - сауда жасау, саудаласу
торговая биржа - сауда биржасы
торговая война - сауда қырқысы 
торговая выручка - сауда түсімі, саудадан түскен ақша
торговая зона - сауда аймағы
торговая инспекция - сауда инспекциясы
торговая ипотека - сауда ипотекасы 
торговая картотека - сауда картотекасы
торговая книга - сауда кітабы
торговая конкуренция - сауда бəсекесі
торговая конъюнктура - сауда жағдаяты
торговая марка - сауда маркасы, сауда таңбасы
торговая мера на бирже - биржадағы сауда өлшемі
торговая монополия - сауда монополиясы

торговая надбавка - сауда үстемесі
торговая накидка - сауда үстелмесі
торговая наценка - сауданың үстеме бағасы
торговая нормальная единица - қалыпты сауда бірлігі, 
қалыпты сауда өлшемі

торговая операция - сауда операциясы 
торговая операция за доллары - долларға жасалатын 
сауда операциясы

торговая оптовая сеть - көтерме сауда желісі
торговая палата - сауда палатасы 
торговая площадка - сауда алаңшасы
торговая политика - сауда саясаты
торговая прибыль - сауда пайдасы
торговая сделка - сауда мəмілесі
торговая сделка с отсроченным платежом - төлем 
мерзімі ұзартылған сауда мəмілесі

торговая сессия - сауда сессиясы
торговая сеть - сауда желісі, сауда торабы
торговая система - сауда жүйесі
торговая скидка - сауда шегерімі
торговая статистика - сауда статистикасы
торговая точка - сауда нүктесі
торговая тратта - сауда траттасы 
торговая фирма - сауда фирмасы 
торговая цена - сауда бағасы
торговец биржевой - биржа сатарманы
торговец валютой - валюта саудагері 
торговец драгоценными товарами - қымбат бағалы 
тауарлармен сауда жасаушы 

торговец иностранными девизами - шетел 
девиздерімен сауда жасаушы 

торговец по договору - шарт бойынша сатарман
торговец продовольственными товарами - азық-түлік 
тауарларымен сауда жасаушы

торговец слитками благородных металлов - асыл 
металдар құймасымен сауда жасаушы

торговец ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
сауда жасаушы

торговец ценных бумаг - бағалы қағаздар сатарманы
торговля - сауда 
торговля акциями - акциялармен сауда жасау
торговля аукционная - аукциондық сауда
торговля бартерная - баспа-бас айырбас саудасы 
торговля без посредников - делдалдарсыз сауда 
торговля беспошлинная - бажсыз сауда‚ баж 
салынбайтын сауда

торговля биржевая - биржалық сауда 
торговля бок о бок - қоян-қолтық сауда 
торговля в рамках Европейского экономического 
сообщества - Еуропалық экономикалық қоғамдастық 
шеңберіндегі сауда

торговля в рассрочку - мерзімі кейіндетілген сауда, 
мəулеттік сауда

торговля валютой - валюта саудасы
торговля векселями - вексельдермен сауда жасау
торговля взаимная - өзара сауда
торговля взаимовыгодная - өзара тиімді сауда
торговля внешняя - сыртқы сауда
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торговля встречная - ыңғайласпа сауда, қарама-қарсы 
сауда 

торговля государственная - мемлекеттік сауда
торговля двусторонняя - екі жақты сауда 
торговля деньгами - ақша саудасы, ақшамен сауда 
жасау

торговля дивидендами - дивидендпен сауда жасау
торговля дневная - күндізгі сауда (биржада)
торговля за наличные - қолма-қол ақша жүретін сауда
торговля законная - заңды сауда
торговля закрытая - жабық сауда
торговля иностранной валютой - шетел валютасымен 
сауда жасау

торговля комиссионная - комиссиялық сауда
торговля компенсационная - өтемдік сауда, өтемақылы 
сауда 

торговля конкурсная - конкурстық сауда
торговля лицензионная - лицензиялық сауда 
торговля межгосударственная - мемлекет аралық сауда
торговля международная - халықаралық сауда
торговля межрегиональная - аймақ аралық сауда
торговля межстрановая - ел аралық сауда
торговля меновая - айырбас саудасы
торговля мировая - дүниежүзілік сауда
торговля многосторонняя - көп тарапты сауда
торговля монопольная - монополиялық сауда
торговля на рынке - нарықта сауда жүргізу
торговля на фондовой бирже - қор биржасындағы сауда
торговля на черном рынке - қара базардағы сауда
торговля национальная - ұлттық сауда
торговля невидимая - елеусіз сауда, көзге көрінбейтін 
сауда 

торговля недвижимостью - жылжымайтын мүлік 
саудасы

торговля незаконная - заңсыз сауда
торговля оптовая - көтерме сауда, толайым сауда 
торговля оптово-розничная - көтерме-бөлшек сауда
торговля опционами - опциондармен сауда жасау
торговля посылочная - сəлемдемелік сауда, сауқат 
сауда, жөнелтпелі сауда

торговля развозная - аралатпа сауда, көшпелі сауда
торговля разносная - қыдырма сауда
торговля реальным товаром - нақты тауар саудасы 

(биржада)
торговля региональная - аймақтық сауда
торговля розничная - бөлшек сауда
торговля рыночная - нарықтық сауда, базарлық сауда
торговля с заказом товара по почте или телефону 

- тауарға пошта немесе телефон арқылы тапсырыс 
берілетін сауда

торговля с помощью торговых автоматов - сауда 
автоматтары арқылы жүргізілетін сауда

торговля с рассрочкой платежа - төлем мерзімі 
ұзартылатын сауда

торговля с самим собой - өзіндік сауда, өзімен-өзі 
болатын сауда 

торговля транзитная - транзиттік сауда
торговля трансатлантическая - трансатлантикалық 
сауда

торговля трансевропейская - трансеуропалық сауда
торговля транспортная - көлік саудасы
торговля трехсторонняя - үш тарапты сауда
торговля услугами - қызметтер көрсету саудасы
торговля финансовыми инструментами - қаржы 
құралдарымен сауда

торговля форвардами - форвардтармен сауда
торговля форвардная - форвардтық сауда
торговля фьючерсами - фьючерстермен сауда
торговля фьючерсная - фьючерстік сауда 
торговля ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
сауда жасау

торговля ценными бумагами вне фондовой биржи - 
қор биржасынан тыс бағалы қағаздармен сауда

торговля ценными бумагами на основе 
компьютерных программ - компьютерлік 
бағдарламалар негізінде бағалы қағаздармен сауда 
жасау

торговля ценными бумагами с помощью 
электронных средств - электронды құралдардың 
көмегімен бағалы қағаздармен сауда жасау

торговля ценными бумагами со скидкой - бағалы 
қағаздармен шегерімді сауда жасау

торговля чеками - чектермен сауда
торговля челночная - алып-сатарлық сауда, əбжіл сауда, 
жүгірме сауда

торговля через агентов - агенттер арқылы жүргізілетін 
сауда

торговля через посредников - делдалдар арқылы 
жүргізілетін сауда

торговля электронная - электронды сауда 
торговля электронными товарами - электрондық 
тауарлар саудасы

торговое агентство - сауда агенттігі
торговое консульство - сауда консулдығы
торговое наложение - сауда үстелімі, сауда үстелмесі
торговое обложение - саудаға салық салу
торговое ограничение - сауда шектеуі
торговое посредничество - сауда делдалдығы
торговое правило - сауда ережесі
торговое представительство (торгпредство) - сауда 
өкілдігі

торговое соглашение - сауда келісімі
торговое товарищество - сауда серіктестігі
торговое финансирование - сауданы қаржыландыру 
торгово-политическое отношение - сауда-саяси 
қатынас

торгово-посредническая деятельность - сауда-
делдалдық қызмет

торгово-посреднические операции - сауда-делдалдық 
операциялар

торгово-промышленный банк - сауда-өнеркəсіп банкі
торгово-промышленный центр - сауда-өнеркəсіп 
орталығы

торгово-финансовый план - сауда-қаржы жоспары
торгово-экономические отношения - сауда-
экономикалық қарым-қатынас

торговые бумаги - сауда қағаздары
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торговые валютные операции - сауда валюталық 
операциялар, валюталық сауда операциялары

“торговые деньги” - “сауда ақшасы”
торговые ограничения - саудаға шектеулер 
торговые операции с зарубежными странами - шет 
елдермен сауда операциялары

торговые организации - сауда ұйымдары
торговые партнеры - сауда серіктестері
торговые переписи - сауда санағы
торговые преференции - сауда пұрсаттылықтары
торговые расходы - сауда шығысы
торговые термины - сауда аталымдары 
торговые финансы - сауда қаржысы
торговые ценные бумаги - саудадағы бағалы қағаздар
торговый - саудалық
торговый автомат - сауда автоматы
торговый агент - сауда агенті
торговый агент-консигнант - сауда консигнант-агенті
торговый аккредитив - сауда аккредитиві
торговый акцепт - сауда 
торговый баланс - сауда теңгерімі 
торговый баланс внешней торговли - сыртқы сауданың 
сауда теңгерімі

торговый баланс страны - елдің сауда теңгерімі
торговый банк - сауда банкі
торговый барьер - сауда кедергісі, сауда тосқауылы
торговый департамент - сауда департаменті
торговый дефицит - саудадағы тапшылық 
торговый дисконт - сауда дисконты
торговый договор - сауда шарты
торговый дом - сауда үйі 
торговый дом, занимающийся международной 
торговлей - халықаралық саудамен шұғылданатын 
сауда үйі

торговый доход - сауда табысы
торговый зал - сауда құжырасы
торговый знак - сауда белгісі
торговый излишек - саудадағы артылу
торговый капитал - қор капиталы
торговый караван - сауда керуені
торговый каталог - сауда тізімдігі
торговый комплекс - сауда кешені
торговый кредит - сауда кредиті 
торговый кредитор - сауда несиегері
торговый кризис - сауда дағдарысы
торговый лимит - сауда лимиті
торговый маклер - сауда маклері
торговый обмен - сауда айырбасы
торговый оборот - сауда айналымы
торговый обычай - сауда ғұрпы 
торговый пассивный баланс - пассив сауда теңгерімі, 
сауданың пассив теңгерімі 

торговый посредник - сауда делдалы
торговый пост - сауда бекеті, сауда қосы 
торговый представитель - сауда өкілі 
торговый процесс - сауда үдерісі
торговый реестр - сауда тізілімі 
торговый сертификат - сауда сертификаты

торговый союз - сауда одағы 
торговый устав - сауда жарғысы
торговый участник - саудаға қатысушы
торговый фактор - сауда факторы
торговый центр - сауда орталығы
торгпред - сауда өкілі
торгпредство - сауда өкілдігі
торжество - салтанат
тормоз - тежеуіш
тормоз налоговый - салық тежеуіші 
тормоз финансовый - қаржылық тежеуіш
тормозная система самоходных машин - өздігінен 
жүретін машиналардың тежегіш жүйесі

тормозной башмак - тежегіш табандық
тотализатор - тотализатор 
тоталитаризм - тоталитаризм
тото - тото (тотализатор)
точка - нүкте; орын, жер
точка отправная - бастау нүктесі
точка опоры - тірек нүктесі
точка безубыточности - залалсыздық нүктесі, 
залалсыздық межелі 

точка заказа - тапсырыс шегі
точка золотая - алтын межел 
точка зрения - көзқарас, көзқарас тұрғысы
точка зрения собственника - меншік иесінің көзқарасы
точка контрольная - бақылау нүктесі
точка насыщения - қанығу шегі, молығу шегі 
точка насыщения рынка - нарықтың молығу шегі 
точка насыщения спроса - сұраныстың молығу межелі
точка нулевой прибыли - нөлдік пайда шегі
точка окупаемости - өтелімділік шегі
точка отправления - жөнелтілген жері
точка отсчета - бастау сəті
точка паритета - тепе-теңдік шегі
точка поддержки - қолдау шегі 
точка равновесия - тең шамаластық шегі, тепе-теңдік 
шегі

точка расчетной доходности - есептік табыстылық   
шегі

точка резкого подъема - күрт өрлеу межелі
точка резкого спада - күрт құлдырау межелі
точка самоокупаемости - өзін-өзі өтеу шегі
точка торговая - сауда нүктесі, сауда шегі, сауда орны
точка убывающей доходности - кемімел табыстылық 
шегі

точка убытка - залал шегі
точка убыточности - залалдылық шегі
точная копия документа - құжаттың дəл көшірмесі 
“точная настройка” - “дəл күйге келтіру” 
“точно и честно” - “дəл жəне адал” 
точное балансирование продаж и покупок - сату мен 
сатып алуды дəл теңгерімдеу

точность документальная - құжаттық дəлдік 
точность оценки - бағалау дəлдігі
точность подсчетов - есептеулер дəлдігі
точность при аудите - аудиттегі дəлдік
точность прогноза - болжау дəлдігі
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точность прогнозирования - болжамдау дəлдігі
точность расчета - есеп-қисап дəлдігі
точность расчетная - есептік дəлдік
точность статистическая - статистикалық дəлдік
точность статистического наблюдения - статистикалық 
қадағалау дəлдігі

точные курсы - дəл бағам
точные цены - дəл баға
точный в платежах - төлемдегі дəлдік
точный процент - дəл пайыз 
травматизм - жарақаттану 
травматизм производственный - өндірістік 
жарақаттану 

травмирование сознания - санаға қаяу түсуі 
традиционная розничная скидка - дəстүрлі бөлшек 
сауда шегерімі

традиционная форма расчета - дəстүрлі есеп айырысу 
нысаны

традиционная экономика - дəстүрлі экономика 
традиционное финансирование - дəстүрлі 
қаржыландыру

традиционные банковские операции - дəстүрлі банк 
операциялары

традиционные инструменты - дəстүрлі құралдар
традиционные финансовые рынки - дəстүрлі қаржы 
нарықтары 

традиционные финансовые системы - дəстүрлі қаржы 
жүйелері

традиционный банк - дəстүрлі банк
традиционный канал маркетинга - дəстүрлі маркетинг 
арнасы

традиционный рынок - дəстүрлі нарық
традиция - дəстүр
траектория экономического роста - экономикалық 
өрлеу траекториясы

тракация - тракация 
тракт лентопротяжный - таспатартқыш тетік 
трактация - трактация, талқылама 
транжа - транжа 
транзакционные контракты - транзакциялық 
келісімшарттар

транзакция - транзакция
транзакция с ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
жасалатын транзакция

транзит - транзит, өткін, өткіншілік, өткелек, өткінші 
жолаушы, өткінші жүк 

транзит в закрытых депешах - жабық жеделхаттардағы 
транзит

транзит таможенный - кедендік транзит
транзит товаров - тауарлар транзиті
транзитная корреспонденция - транзиттік хат-хабар
“транзитная машина” - “транзиттік машина” 
транзитная перевозка - транзиттік тасымал
транзитная таможенная пошлина - транзиттік кеден 
бажы

транзитное письмо - транзиттік хат
транзитное почтовое отправление - транзиттік пошта 
жөнелтімі

транзитное почтовое учреждение - транзиттік пошта 
мекемесі

транзитные операции - транзит операциялары
транзитные перевозки - транзиттік тасымал 
транзитные платежные документы - транзиттік төлем 
құжаттары

транзитные пошлины - транзиттік баж
транзитные расходы - транзиттік шығыс
транзитный аккредитив - транзиттік аккредитив
транзитный департамент - транзиттік департамент
транзитный документ - транзиттік құжат
транзитный номер - транзиттік нөмір
транзитный счет - транзиттік шот
транзитный товар - транзиттік тауар
транзитный товароборот - транзиттік тауар айналымы
транзитный центр - транзиттік орталық
транзитный чек - транзиттік чек 
трансакционная функция - трансакциялық атқарым 
трансакционные депозиты - трансакциялық депозиттер
трансакция - трансакция
трансакция банковская - банктік трансакция
трансакция биржевая - биржалық трансакция
трансакция валютная - валюталық трансакция
трансакция карточная - карточкалық трансакция
трансакция между “родственными” сторонами - 

“туыстас” тараптардың арасындағы трансакция
трансакция между “связанными” сторонами - өзара 

“байланысқан” тараптардың арасындағы трансакция
трансакция через интернет - интернет арқылы 
алынатын трансакция

трансграничное кредитование - трансшекаралық 
несиелендіру 

трансграничные операции с ценными бумагами 
- бағалы қағаздармен жасалатын трансшекаралық 
операциялар 

трансдорт - трансдорт 
трансконтинентальные капиталовложения - 
континент аралық күрделі жұмсалым

транскрипция - транскрипция (банк ісінде)
транскрипция текста - мəтін ғибарасы 
транслитерация - үлгі бойынша жасалған құжат 
трансляционный валютный риск - трансляциялық 
валюталық тəуекел, ұлт аралық валюталық тəуекел

трансляционный риск - трансляциялық тəуекел 
трансляция - трансляция (бухгалтерияда); хабар 
жүргізу

трансляция иностранной валюты - шетел 
валютасының трансляциясы

“трансматик” - “трансматик” 
“трансматик мани сервис” - “трансматик мани сервис” 
транснациональная корпорация - трансұлттық 
корпорация, ұлт аралық корпорация 

транснациональные банки - трансұлттық банктер, ұлт 
аралық банктер

транснациональные капиталовложения - ұлт аралық 
күрделі жұмсалым

транснациональные монополии - ұлт аралық 
монополиялар
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транснациональные финансово-промышленные 
группы - трансұлттық қаржы-өнеркəсіп топтары, ұлт 
аралық қаржы-өнеркəсіптік топтар

транснациональный - ұлт аралық 
транспарант - безендірме, транспарант 
транспарентность - транспаренттілік, мөлдірлік, 
ашықтық, ұғынықтылық, адалдық

транспарентность внутренного валютного рынка - 
ішкі валюталық нарықтың ашықтығы

транспорт - транспорт, көлік; тасымал (бухгалтерияда: 
соманы тасымалдау)

транспорт - көлік
транспорт водный - су көлігі 
транспорт воздушный - əуе көлігі 
транспорт гужевой - жегін көлігі 
транспорт железнодорожный - теміржол көлігі 
транспортер - транспортер
транспортер с плоским гладким ремнем - жалпақ тегіс 
белбеулі транспортер

транспортерная лента - транспортерлік таспа
транспортировка - жүк тасу, тасымалдау 
транспортировка валюты - валютаны тасымалдау
транспортная компания - көлік компаниясы
транспортная накладная - көлік жүкқұжаты 
транспортная организация - көлік ұйымы 
транспортное страхование - көлікті сақтандыру 
транспортное условие контракта - келісімшарттың 
көліктік шарттары

транспортно-экспедиторские услуги - көлік-
экспедиторлық қызметтер көрсету 

транспортно-экспедиторское обслуживание - көліктік-
экспедиторлық қызмет көрсету

транспортно-экспедиционное агентство - көліктік-
экспедициялық агенттік

транспортные документы - көлік құжаттары 
транспортные издержки - көлік шығыны
транспортные средства - көлік құралдары
транспортный коридор для транзита - транзитке 
арналған көліктік дəліз

транспортный сертификат / транссертификат - 
транссертификат / көлік сертификаты 

трансфер / трансферт - трансфер / трансферт 
трансфер-агентские услуги - трансфер-агенттік 
қызметтер көрсету

трансферные цены - трансферлік баға
трансферный риск - трансферлік тəуекел (қатер) 
трансферт акций - акциялар трансферті
трансферт балансовый - теңгерімдік трансферт
трансферт банковский - банк трансферті
трансферт бланковый - бланкілік трансферт
трансферт в бюджетной сфере - бюджет саласындағы 
трансферт 

трансферт в денежной форме - ақшалай нысандағы 
трансферт 

трансферт в натуральной форме - заттай нысандағы 
трансферт 

трансферт валютный - валюталық трансферт

трансферт индоссаментный - индоссаменттік 
трансферт 

трансферт капиталов - капиталдар трансферті 
трансферт капитальный - күрделі жұмсалым 
трансферті

трансферт кредитный - кредиттік трансферт
трансферт нижнему уровню - төменгі деңгейге 
берілетін трансферт

трансферт облигаций - облигациялар трансферті
трансферт общего характера - жалпы сипаттағы 
трансферт

трансферт общего характера между различными 
уровнями государственного управления - 
мемлекеттік басқарудың түрлі деңгейлері арасындағы 
жалпы сипаттағы трансферт

трансферт от акцизов - акциздерден аударылған 
трансферт

трансферт от НДС - қосылған құн салығынан 
аударылған трансферт

трансферт от подоходного налога с физических 
лиц - жеке тұлғалардан алынған табыс салығынан 
аударылған трансферт

трансферт от подоходного налога с юридических 
лиц - заңды тұлғалардан алынған табыс салығынан 
аударылған трансферт

трансферт прибыли - пайда трансферті
трансферт социальный - əлеуметтік трансферт 
трансферт стоимости - құн трансферті
трансферт текущий - ағымдағы трансферт
трансферт-агент - трансферт-агент 
трансфертная договорная цена - трансферттік шарттық 
баға

трансфертная расписка - трансферттік қолхат
трансфертная форма - трансферттік нысан 
трансфертная цена - трансферттік баға
трансфертное ценообразование - трансферттік баға 
белгілеу, трансферттік бағаның құралуы 

трансфертные платежи - трансферттік төлемдер
трансфертные соглашения - трансферттік келісімдер
трансфертные услуги - трансферттік қызметтер көрсету
трансфертный агент - трансферттік агент
трансфертный документ - трансферттік құжат
трансфертный платеж - трансферттік төлем
трансфертный риск - трансферттік тəуекел 
трансформатор блока питания - қоректендіру блогі 
трансформаторы 

трансформационная бухгалтерская проводка - 
түрлендірмелі бухгалтерлік өткізбе

трансформация баланса - теңгерімді түрлендіру
трансформированный финансовый отчет - 
түрлендірілген қаржы есептемесі

транцатион - транцатион 
транш / транша - транш / транша, үлесті несие 
транш займа - қарыз траншы
транш конвертируемых облигаций - айырбасталымды 
облигациялар траншы

транш кредитный - кредиттік транш
транш очередной - кезекті транш
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транш расширенного кредита - ұлғайтылған кредит 
траншы

транш резервный - сақтық қор траншы
траншетт - траншетт 
трассант - трассант, сенім білдіруші, сенімгер (аударма 
вексельді ұстаушы)

трассант обанкротившийся - банкрот болған сенімгер
трассант платежного чека - төлем чегінің трассанты
трассант почтового перевода - пошта аударымының 
трассанты

трассат - трассат, сенімгер 
трассат-сертификат - трассат-сертификат
трассирование - тратталау, вексель аудару 
траст - траст, сенім қоры, сенімгерлік 
траст безотзывный - қайтарып алынбайтын сенімгерлік
траст благотворительный - қайырымдылық сенім  
қоры

траст голосующий - дауыс беруші сенім қоры
траст деловой - іскерлік сенім қоры
траст дискреционный - дискрециялық сенім қоры
траст добровольный - ерікті сенім қоры
траст инвестиционный - инвестициялық сенім қоры
траст облигационный - облигациялық сенімгерлік
траст обычного права - ғұрыптық құқық сенім қоры
траст паевой - үлеспұлдық сенімгерлік
траст пенсионный - зейнетақылық сенім қоры
траст по декларации - мағлұмдама бойынша сенім 
қоры

траст по завещанию - өсиет бойынша сенім қоры
траст по распоряжению - өкім бойынша сенім қоры
траст по решению суда - сот шешімі бойынша сенім 
қоры

траст по соглашению - келісім бойынша сенім қоры
траст публичный - көпшілік сенім қоры
траст страхования жизни - өмірді сақтандыру сенім 
қоры

траст страхования пенсий - зейнетақыны сақтандыру 
сенім қоры

траст финансовый - қаржылық сенімгерлік
траст фондовый - қор сенімгерлігі
траст-агент - сенімгерлік-агент
траст-активы - сенімгерлік активтер
траст-вклад - сенімгерлік-салым
траст-компания - сенімгерлік компания
трастовая компания - сенімгерлік компания
трастовая расписка - сенімгерлік қолхат
трастовое дело - сенімгерлік іс
трастовое имущество - сенімгерлік мүлік
трастовое обслуживание - сенімгерлік қызмет көрсету
трастовое письмо - сенімгерлік хат
трастовое соглашение - сенімгерлік келісімі 
трастовое учреждение - сенімгерлік мекеме
трастовые инвестиции - сенімгерлік инвестициялар
трастовые операции - сенімгерлік операциялар
трастовые операции банков - банктердің сенімгерлік 
операциялары

трастовые отношения - сенімгерлік қатынастар
трастовые полномочия - сенімгерлік өкілеттіктер

трастовые услуги банков - банктер көрсететін 
сенімгерлік қызметтер

трастовые фонды - сенімгерлік қорлар
трастовый банк - сенімгерлік банк 
трастовый бизнес - сенімгерлік бизнес
трастовый департамент - сенімгерлік департамент
трастовый департамент банка - банктің сенімгерлік 
департаменті

трастовый индоссамент банка - банктің сенімгерлік 
индоссаменті

трастовый институт - сенімгерлік институт
трастовый инструмент - сенімгерлік құрал
трастовый комитет - сенімгерлік комитет
трастовый отдел - сенімгерлік бөлім
трастовый счет - сенімгерлік шот
трастовый фонд - сенімгерлік қор
Трастовый фонд Международного валютного фонда - 
Халықаралық валюта қорының Сенім қоры 

траст-операции - сенімгерлік-операциялар
траст-отдел - сенімгерлік-бөлім 
траст-сертификат - сенімгерлік сертификат
траст-счет - сенімгерлік-шот
траст-фонд - траст-фонд, сенімгерлік-қор
трата - рəсуа, шығындау, ысырап
трата денег (денежная) - ақшаны шығындау
трата непроизводительная - өнімсіз шығындау
трата пустая - бос шығындау
трата сбережений - жинақ қаражатты шығындау
тратить деньги - ақша шығындау
тратиться - шығындалу
тратта - тратта, аударма вексель 
тратта авизованная - авизоланған тратта
тратта акцептованная - акцептелген тратта 
тратта банковская - банк траттасы
тратта бланковая - бланкілік тратта
тратта в иностранной валюте - шетел валютасындағы 
тратта

тратта выставленная - қойылған тратта, ұсынылған 
тратта

тратта датированная - күні көрсетілген тратта
тратта действительная - қолданыстағы тратта
тратта для акцептования - акцептеуге арналған тратта 
тратта до востребования - талап етілмелі тратта
тратта документарная - құжаттамалық тратта 
тратта документированная - құжатталған тратта
тратта долгосрочная - ұзақ мерзімді тратта
тратта домицилированная - домицийлі тратта, 
мекенжайлы тратта 

тратта дружеская - достық тратта
тратта иностранная - шетелдік тратта
тратта к оплате с отсрочкой - төлеу мерзімі кейінге 
қалдырылған тратта

тратта коммерческая - коммерциялық тратта 
тратта континентальная - континенттік тратта 
тратта краткосрочная - қысқа мерзімді тратта
тратта на предъявителя - ұсынушыға арналған тратта 
тратта неакцептованная - акцептелмеген тратта
тратта недокументированная - құжатталмаған тратта

ТРАТТА
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тратта неоплаченная - төленбеген тратта
тратта оплаченная - төленген тратта
тратта первоклассная - бірінші сыныпты тратта
тратта предъявительская - ұсынбалы тратта
тратта пролонгационная - мерзімі ұзартылмалы   
тратта

тратта процентная - пайыздық тратта
тратта рамбурсная - рамбурстық тратта
тратта с дополнительными условиями - қосымша 
шарттары бар тратта

тратта с оплатой по предъявлении - ұсыну бойынша 
төленетін тратта

тратта с платежом в долларах - доллармен төленетін 
аударма вексель

тратта с платежом в фунтах стерлингов - стерлинг 
фунтпен төленетін аударма вексель

тратта с приложенными документами - құжаттары 
қосымша тіркелген аударма вексель

тратта срочная - мерзімді тратта
тратта финансовая - қаржы траттасы
тратта чистая - таза тратта 
траур - аза
трафаретивный текст документа - құжаттың машықты 
мəтіні

трафаретный документ - трафареттік құжат
требование - талап
требование ультимативное - үзілді-кесілді талап
требование “четырех глаз” - “төрт көзді” талап ету 
требование валютное - валюталық талап
требование возврата суммы - соманың қайтарылуын 
талап ету

требование возврата таможенной пошлины - кеден 
бажын қайтару талабы 

требование возвращения денег - ақшаны қайтару 
талабы

требование возмещений убытков - залалдардың орнын 
толтыруды талап ету

требование встречное - қарама-қарсы талап
требование выплаты страхового возмещения - 
сақтандыру есесінің төлемін талап ету

требование гаранта к принципалу - кепілгердің 
принципалға қойған талабы

требование гарантийного взноса - кепілдік жарна 
талабы

требование денег - ақша талап ету
требование денежное - ақшалай талап 
требование долговое - борышқорлық талап
требование заказа - тапсырыс талабы
требование заказчика - тапсырыс берушінің талабы
требование законное - заңды талап 
требование инкассовое - инкассолық талап
требование исковое - қуыным талабы
требование к банку - банкке қойылатын талап
требование к марже - маржаға қойылатын талап
требование к обслуживанию долга - борышқа қызмет 
көрсетуге қойылатын талап

требование к финансовой ревизии - қаржылық 
тексеруге қойылатын талап

требование компенсации - өтемақы талап ету
требование кредитора - несиегер талабы
требование куртажа - куртаж талабы
требование минимального остатка на счете - шоттағы 
ең аз қалдықты талап ету

требование на закупку - көтере сатып алуға қойылатын 
талап

требование на поставку - жеткізілім жөніндегі талап
требование наличных денег - қолма-қол ақшаны талап 
ету

требование о внесении дополнительного обеспечения 
- қосымша қамсыздандырма енгізу туралы талап 

требование о внесении дополнительной маржи - 
қосымша маржа салу туралы 

требование о внесении залоговой суммы (депозита) 
на маржевой счет - кепілдік сомасын (депозитті) 
маржалық шотқа енгізу туралы талап

требование о возврате - қайтару туралы талап
требование о возврате уплаченной суммы - төленген 
соманы қайтару туралы талап

требование о возмещениии убытков - залалдың орнын 
толтыру туралы талап

требование о выплате процентов - пайыз төлеу туралы 
талап

требование о дополнительном гарантийном депозите 
- қосымша кепілдікті депозит туралы талап

требование о дополнительном обеспечении - қосымша 
қамсыздандыру туралы 

требование о досрочном погашении кредита - кредитті 
мерзімінен бұрын өтеу туралы талап

требование об уплате - төлеу туралы талап
требование об уплате взноса за акции - акция үшін 
жарна төлеу туралы талап

требование обеспечения - қамсыздандыруды талап ету
требование обратное - кері талап
требование обслуживаемое - қызмет көрсетілетін талап
требование общественности - жұртшылық талабы
требование оплаты - төлеуді талап ету
требование оплаты задолженности - берешекті төлеуді 
талап ету

требование особое - ерекше талап
требование очередного взноса - кезекті жарнаны талап 
ету

требование первого взноса - бірінші жарнаны талап ету
требование платежа - төлемді талап ету
требование платежа по счету - шот бойынша төлемді 
талап ету

требование платежеспособности клиентов - 
клиенттердің төлем төлеуге қабілеттілігін талап ету

требование платежное - төлем талабы
требование по ипотеке - ипотека бойынша талап ету
требование по сокращению сальдо счетов - шоттардың 
қалдығын қысқарту жөніндегі талап

требование по суду - сот бойынша талап ету
требование по чистому капиталу - таза капитал 
бойынша қойылатын талап

требование повышения заработной платы - жалақыны 
көтеру талабы
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требование погашения закладной - кепілхатты өтеуді 
талап ету

требование погашения кредита - кредитті өтеуді талап 
ету

требование погашения ссуды - несиені өтеуді талап ету
требование покупателя - сатып алушының талап етуі
требование представления банковского счета - банк 
шотын беру талабы

требование предъявить ценные бумаги для выкупа - 
сатып алу үшін бағалы қағаздарды көрсетуді талап ету

требование регистрации ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды тіркеуді талап ету

требование регрессное - кері талап
требование резервов депозитов - депозиттердің сақтық 
қорларын талап ету

требование рекламационное - кінəрат-шағым талабы
требование скидки - шегерім талап ету
требование солидарное - ынтымақты талап
требование спорное - даулы талап
требование справедливое - əділ талап
требование увеличения заработной платы - жалақыны 
арттыруды талап ету

требование ультимативное - үзілді-кесілді талап ету
требование уплаты - төлеуді талап ету
требование уплаты долга - борышты төлеуді талап ету
требование уплаты маржи - маржаны төлеуді талап ету
требование уплаты налога - салықты төлеуді талап ету
требование уровня ликвидности - өтімділік деңгейін 
талап ету 

требование частичного платежа в счет 
причитающейся суммы - тиесілі соманың есебіне 
ішінара төлем төлеуді талап ету

требование чека - чекті талап ету
требование-поручение - тапсырма-талап
требования брокерской фирмы к размеру остатка 
средств на счете клиента - брокерлік фирманың 
клиент шотындағы қаражат қалдығының мөлшеріне 
қоятын талаптары

требования бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есептің талаптары

требования в отношении качества - сапа жөніндегі 
талаптар

требования в отношении количества - сан жөніндегі 
талаптар

требования достаточности капитала - капиталдың 
жеткілікті болуын талап ету

требования достаточности собственного капитала - 
меншікті капиталдың жеткіліктілігін талап ету

требования истца - қуынушы талаптары
требования к аудиту и отчетности - аудит пен есеп-
қисапқа қойылатын талаптар

требования к иностранным инвестициям - шетелдік 
инвестицияларға қойылатын талаптар

требования к качеству - сапаға қойылатын талаптар
требования к обслуживанию - қызмет көрсетуге 
қойылатын талаптары

требования к отчетности - есеп-қисапқа қойылатын 
талаптар 

требования к постановке на учет по налогу на 
добавленную стоимость - қосылған құн салығы 
бойынша есепке алуға қойылатын талаптар

требования к размеру капитала - капитал мөлшеріне 
қойылатын талаптар

требования к технологии - технологияға қойылатын 
талаптар

требования квалификационные - біліктілік талаптары
требования ликвидности - өтімділік талаптары
требования на банк - банкке қойылатын талаптар
требования на ссуды государственного сектора - 
мемлекеттік сектор несиесіне қойылатын талаптар

требования по выполнению обязательств - 
міндеттемелерді орындау жөніндегі талаптар

требования по обеспечению залогом - кепілзатпен 
қамтамасыз ету жөніндегі талаптар

требования по охране окружающей среды - қоршаған 
ортаны қорғау жөніндегі талаптар

требования по применению контрольно-кассовых 
машин с фискальной памятью - фискалды жады бар 
бақылау-кассалық машиналарын қолдану жөніндегі 
талаптар

требования потребительские - тұтынушылардың 
талаптары

требования правовые - құқықтық талаптар
требования, предписанные законом - заңда ұйғарылған 
талаптар

требования противоречивые - қайшылықты талаптар
требования раскрытия информации - ақпаратты ашу 
талаптары

требования резервные - сақтық қор талаптары
требования рынка - нарық талаптары
требования санитарно-гигенические - санитариялық-
гигиеналық талаптар

требования солидарные - ынтымақты талаптар
требования социальные - əлеуметтік талаптар
требования технические - техникалық талаптар
требования технологические - технологиялық талаптар
требования экологические - экологиялық талаптар
требовательность - талапшылдық, талап қоюшылық
требовательный - талап ететін 
требовательный документ - талап ететін құжат
требовать - талап ету, қажет ету
требовать возврата займов - қарыздардың қайтарылуын 
талап ету

требовать возврата кредита - несиенің қайтарылуын 
талап ету

требовать гарантии - кепілдікті талап ету
требовать оплату - төлемақыны талап ету
требовать платеж - төлемді талап ету
требовать плату - ақыны талап ету
требовать погашения долга - борыштың өтелуін талап 
ету

требовать погашения закладной - кепілхаттың өтелуін 
талап ету

требовать погашения ссуды - несиенің өтелуін талап 
ету

требовать уплаты - төлеуді талап ету
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требовать уплаты долга - борышты төлеуді талап ету
требуемая норма возврата - қайтарудың талап етілетін 
нормасы

требуемая норма резервного покрытия - сақтық қор 
өтемінің талап етілетін нормасы

требуемая сумма субсидии - жəрдемқаржының талап 
етілетін сомасы

требуемые резервы - талап етілетін сақтық қорлар
требуемый капитал - талап етілетін капитал
требуемый кассовый резерв - талап етілетін кассалық 
сақтық қор

требуемый срок оплаты - төлемақының талап етілетін 
мерзімі

требуемый уровень риска - талап етілетін тəуекел 
(қатер) деңгейі

требуется предложение о покупке - сатып алу туралы 
ұсыныс талап етіледі 

требуется предложение о продаже - сату туралы 
ұсыныс талап етіледі 

тревелерс-чек - тревелерс-чек (жол чегі)
тревога - дабыл; алаңдау
тревожная сигнализация - қауіп-қатер дабылы
трезвость - салауаттылық
трейдер - трейдер (биржа саудасына қатысушы)
трейдер старший - аға трейдер
трейдер торгового зала (атторней) - сауда 
құжырасының трейдері (атторней)

трейдинг - трейдинг (қайта сату) 
тренажер компьютерный - компьютерлік 
жаттықтырғыш 

тренажер электронный - электрондық жаттықтырғыш
тренд / трэнд - тренд / трэнд 
тренд вековой - ғасырлық тренд
тренд долговременный - ұзақ уақыттық тренд
тренд долгосрочный - ұзақ мерзімдік тренд
тренинг экономический - экономикалық тренинг 
тренинг-менеджер - менеджер-тренинг 
тренировки по гражданской обороне - азаматтық 
қорғаныс бойынша жаттықтырулар

трест - трест
трест банковский - банк тресі
трест инвестиционный - инвестициялық трест
трест холдинговый - холдингілік трест
трест-компании - трест-компаниялар
третейский суд - аралық сот 
третейский судья - аралық қазы
третий рынок - үшінші нарық 
третий экземпляр переводного векселя - аударма 
вексельдің үшінші данасы

третичная тенденция движения цен - баға 
қозғалысының үшіншілік үрдісі

третичная цена - үшіншілік баға, үшінші қайталама 
баға

третичный сектор экономики - экономиканың 
үшіншілік секторы 

третье лицо - үшінші тұлға
“третье окно” - “үшінші терезе” 

третье поколение финансовых инструментов - қаржы 
құралдарының үшінші буыны

третьесортная валюта - үшін сұрыпты валюта
третьи лица - үшінші тұлғалар 
третьи страны - үшінші елдер
третьи страны службы - үшінші қызмет елдері
третья закладная - үшінші кепілхат
трехзначная сумма - үш таңбалы сома
трехстороннее соглашение - үш жақты келісім
трехсторонний договор - үш жақты шарт
трехсторонняя сделка - үш жақты мəміле
“три си” сбыта - өткізімдегі “үш си” (ағыл.: 

“coverage” “қамту”, “control”- “бақылау”, “cost” 
- “шығын” деген сөздердің басқы əріптері, өткізім 
стратегиясының негізгі үш тірегі)

три условия успеха продукта на рынке - нарықта 
өнімнің табысты болуының үш шарты 

триада макроэкономическая - макроэкономикалық үш 
мақсат

трибуна - мінбер, трибуна
трибунал - трибунал (əскери жоғарғы сот орны) 
триггерные цены - триггерлік баға 
тринадцатая заработная плата - он үшінші жалақы 
трипартизм - трипартизм, үш партизм 
трипликат - трипликат (үш дана етіп толтырылған 
құжат) 

тройная компенсация - үш есе өтемақы
тройной опцион - үш еселік опцион
тройной таможенный тариф - үш еселік кеден тарифі
тройская система - троя жүйесі (асыл металдардың 
салмағы)

тройская унция - троя унциясы 
тройственное валютное соглашение - үш жақты 
валюта келісімі

труд - еңбек 
труд вольнонаемный - еркін жалдамалы еңбек
труд всеобщий - жалпыға бірдей еңбек
труд высококвалифицированный - жоғары білікті 
еңбек

труд для себя - өзіндік еңбек, өзі үшін ететін еңбек
труд доблестный - қажырлы еңбек
труд добровольный - ерікті еңбек
труд добросовестный - адал еңбек
труд живой - жанды еңбек
труд интеллектуальный - зияткерлік еңбек
труд квалифицированный - білікті еңбек
труд квалифицированных рабочих - білікті 
жұмысшылар еңбегі

труд коллективный - ұжымдық еңбек
труд конкретный - нақты еңбек
труд наемный - жалданбалы еңбек
труд наемных работников - жалдамалы жұмыскерлер 
еңбегі

труд неквалифицированный - біліксіз еңбек
труд ненормированный - нормаланбаған еңбек
труд неоплаченный - төленбеген еңбек
труд непроизводительный - өнімсіз еңбек
труд общественно полезный - қоғамдық пайдалы еңбек
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труд общественный - қоғамдық еңбек
труд овеществленный - заттандырылған еңбек
труд оплаченный - ақысы төленген еңбек
труд оплачиваемый - ақы төленетін еңбек
труд прибавочный - қосымша еңбек
труд принудительный - мəжбүрлемелі еңбек
труд производительный - өндіргіш еңбек
труд производственный - өндірістік еңбек
труд ручной - қол еңбегі
труд сезонный - маусымдық еңбек
труд совместный - бірлескен еңбек
труд созидательный - жасампаз еңбек
труд творческий - шығармашылық еңбек
труд тяжелый - ауыр еңбек 
труд умственный - ой еңбегі
труд физический - дене еңбегі
труд человеческий - адам еңбегі
труднореализуемые ТНП - өтімсіз ХТТ, өткізілуі қиын 
ХТТ 

труднореализуемый - өткізілуі қиын (бағалы қағаздар 
туралы)

трудности бюджетные - бюджеттік қиыншылықтар
трудности на рынке труда - еңбек нарығындағы 
қиындықтар

трудности сбыта - өткізу қиыншылықтары
трудности финансовые - қаржылық қиыншылықтар
трудности экономические - экономикалық 
қиыншылықтар

трудность в нахождении источников финансирования 
- қаржыландыру көздерін табудағы қиыншылық

трудовая дисциплина - еңбек тəртібі 
трудовая книжка - еңбек кітапшасы 
трудовая пенсия - еңбек зейнетақысы
трудовая повинность - еңбек міндеткерлігі
трудовое соглашение - еңбек келісімі
трудовой арбитраж - еңбек төрелігі, еңбек төрелік соты 
трудовой договор - еңбек шарты
трудовой кодекс - еңбек кодексі
трудовой коллектив - еңбек ұжымы 
трудовой контракт - еңбек келісімшарты
трудовой конфликт - еңбек жанжалы 
трудовой отпуск - еңбек демалысы
трудовой потенциал - еңбек əлеуеті 
трудовой спор - еңбек дауы 
трудовой стаж - еңбек өтілі 
трудовой стаж для исчисления пенсии - зейнетақы 
есептеу үшін қажетті еңбек өтілі

трудовой стаж при начислении пенсии - зейнетақы 
есептеу кезіндегі еңбек өтілі

трудовые затраты - еңбек шығыны
трудовые резервы - еңбек сақтық қорлары
трудовые ресурсы - еңбек ресурстары 
трудоголик - еңбекқор, еңбекшіл
трудодень - еңбеккүн
трудоемкий - еңбек сыйымдылығы, еңбекті көп қажет 
ететін 

трудоемкость - еңбекті көп қажетсіну, еңбек 
сыйымдылығы 

трудолюбие - еңбекқорлық 
трудосберегающий - еңбекті үнемдейтін
трудосберегающий технический прогресс - еңбекті 
үнемдейтін техникалық прогресс

трудоспособное население - еңбекке жарамды тұрғын 
халық

трудоспособность - еңбекке қабілеттілік, еңбекке 
жарамдылық

трудоспособный - еңбекке жарамды, қабілетті 
трудоспособный возраст - еңбек етуге қабілетті жас, 
жұмысқа жарамды жас

трудоустройство - жұмысқа орналастыру, жұмысқа 
орналасу

трудочас - еңбек сағаты
трудящийся - еңбекші
труженик - еңбеккер
труст - труст (біріккен инвестициялық қорлар, 
синдикаттар)

трэдинг - трэдинг 
трэнд - трэнд (баға өзгеретін бағыт)
трюк - тəсіл, айлакерлік 
Т-счет - Т-шот 
туннель арбитражный - арбитраждық түннел, 
арбитраждық үңгімежол 

тупик - тұйық, тұйықталым, тұйыққа тірелу 
(бюджеттік түсімдердің жетіспеушілігі)

туристический чек - туристік чек, туристер чегі 
туристский аккредитив - туристік аккредитив
туристский ваучер - туристік ваучер, туристік кепілхат 
турнир - сайыс
Т-формуляр и книжка tіr - Т-формуляр жəне tіr 
кітапшасы 

тяжелая акция - ауыр акция 
тяжеловесный груз - ауыр салмақты жүк
тяжелые деньги - ауыр ақша 
тяжелый рынок - ауыр нарық 

УБЫТКИ

У
 
уборщик производственных помещений - өндірістік 
жайларды тазалаушы

уборщица - үй сыпырушы
убывающая доходность - азаймалы табыстылық
убыль - кему, азаю 
убыль естественная - табиғи кему
убыль капитала - капиталдың кемуі

убытки / убыток - залал, зиян 
убытки банковской системы - банк жүйесінің залалы
убытки бумажные - қағаз жүзіндегі залал
убытки в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі залал

убытки в результате падения цен - бағаның құлдырауы 
салдарынан келтірілген залал 
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убытки в результате потери рынка - нарықтың 
шығасысы салдарынан келтірілген залал 

убытки возместимые - орны толатын залал
убытки возможные - ықтимал залал
убытки годовые - жылдық залал
убытки или прибыль по ценной бумаге - бағалы қағаз 
бойынша залал немесе пайда

убытки кассовые - касса залалы, кассалық залал
убытки косвенные - жанама залал
убытки номинальные - атаулы залал
убытки операционные - операциялық залал
убытки от изменения курсов ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының өзгеруінен келтірілген залал

убытки от мошенничества - айлакерліктен туындаған 
залал

убытки от основной деятельности - негізгі қызметтен 
келтірілген залал

убытки от реализации основных средств, иного 
имущества - негізгі құрал-жабдықты, өзге де мүлікті 
өткізуден келтірілген залал 

убытки от реализации продукции, выполнения работ, 
оказания услуг - өнімді өткізуден, жұмыстарды 
орындаудан, қызмет көрсетуден келтірілген залал

убытки перед уплатой налогов - салық төлердің 
алдындағы залал

убытки по кредиту - кредит бойынша залал 
убытки по курсу - бағам бойынша залал 
убытки по операциям государственного страхования - 
мемлекеттік сақтандыру операциялары бойынша залал

убытки по ссудам - несие бойынша залал
убытки по ценным бумагам - бағалы қағаздар бойынша 
залал

убытки холдинговые - холдинг залалы 
убыток балансовый - теңгерімдік залал
убыток валовой - жалпы залал
убыток возмещенный - орны толтырылған залал
убыток денежный - ақшалай залал 
убыток до уплаты налогов - салықтарды төлегенге 
дейінгі залал

убыток кредитора - несиегердің залалы
убыток от обмена валюты - валютаны айырбастаудан 
келтірілген залал

убыток по резервному депозиту - сақтық қордағы 
депозит бойынша залал

убыток после уплаты налогов - салықтарды төлегеннен 
кейінгі залал

убыток чистый - таза залал, нақтылы залал
убыточность - залалдылық 
убыточность страховой суммы - сақтандыру 
сомасының залалдылығы 

убыточность страховых операций - сақтандыру 
операцияларының залалдылығы

убыточный лидер - залалды жетекші 
уважаемый - құрметті, қадірлі
уважение - құрмет, қадір, сый
уважение закона - заңды құрметтеу
уважение к фонду - қорға құрмет
уважительная причина - орынды себеп 

уведомительная кредитная линия - хабарланатын 
кредиттік желі, кредитті хабарлау желісі

уведомительное письмо - хабарлама хат
уведомление - хабардар ету, хабарлама
уведомление банковское - банк хабарламасы
уведомление брокером клиента о заключении 
сделки - брокердің клиентке мəміле жасасу туралы 
хабарламасы

уведомление брокером клиента о заключенной сделке 
- брокердің клиентке жасасылған мəміле туралы 
хабарламасы

уведомление брокерской фирмы - делдалдық фирма 
хабарламасы

уведомление за две недели - екі апта бұрын хабарлау
уведомление за месячный срок - бір ай мерзім бұрын 
хабарлау

уведомление заблаговременное - күн ілгері хабарлау
уведомление клиента о недостаточности средств 
на его счете - клиентке оның шотында қаражаттың 
жетіспейтіндігі туралы хабарлама

уведомление клиента о прохождении первой 
операции по счету - клиентке шот бойынша бірінші 
операцияның өткені туралы хабарлама

уведомление контрактное - келісімшарттық хабарлама
уведомление кредиторов - несиегерлерге хабарлама
уведомление налоговое - салық хабарламасы
уведомление о вручении - табыс етілгені туралы 
хабарлама

уведомление о выплате - төлем төленгені туралы 
хабарлама

уведомление о выходе - шығу туралы хабарлама
уведомление о гарантировании кредита - кредитке 
кепілдік беру туралы хабарлама

уведомление о готовности - дайындық туралы 
хабарлама

уведомление о денежном переводе - ақша аударымы 
туралы хабарлама

уведомление о жиропереводе - жироаударым туралы 
хабарлама

уведомление о закрытии кредита - кредиттің 
жабылғаны туралы хабарлама

уведомление о записи - жазба жазылғаны туралы 
хабарлама

уведомление о зачислении переведенной суммы - 
аударылған соманы есепке алу туралы хабарлама

уведомление о начисленных суммах налогов и других 
обязательных платежей в бюджет - салықтың жəне 
бюджетке төленетін басқа да төлемдердің есептелген 
сомасы туралы хабарлама

уведомление о невыдаче - берілмегені туралы 
хабарлама

уведомление о недостаточности - жетіспеушілік туралы 
хабарлама

уведомление о необходимости дополнительного 
обеспечения - қосымша қамтамасыз ету қажеттігі 
туралы хабарлама 

уведомление о необходимости совершить платеж - 
төлем төлеудің қажеттігі туралы хабарлама

УБЫТКИ
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уведомление о неплатеже - төлемнің төленбегені 
туралы хабарлама

уведомление о неуплате векселя - вексельдің 
төленбегені туралы хабарлама

уведомление о переводе - аударым туралы хабарлама
уведомление о перечислении - аударылған қаржы 
туралы хабарлама

уведомление о платеже - төлем туралы хабарлама
уведомление о погашении облигаций - 
облигацияларды өтеу туралы хабарлама

уведомление о подписке - жазылыс туралы хабарлама
уведомление о подписке на акции - акцияларға 
жазылыс туралы хабарлама

уведомление о подписке на облигации - 
облигацияларға жазылыс туралы хабарлама

уведомление о получении - алынғаны туралы хабарлама
уведомление о поручении - тапсырылғаны туралы 
хабарлама

уведомление о поставке - жеткізілім туралы хабарлама
уведомление о поступлении - түсім туралы хабарлама
уведомление о посыле - жөнелтілгені туралы хабарлама
уведомление о предъявлении претензии - кінəрат-
талап қою туралы хабарлама

уведомление о прибытии - келуі туралы хабарлама
уведомление о продаже - сатып алу туралы хабарлама
уведомление о продаже облигаций - облигацияларды 
сату туралы хабарлама

уведомление о реализации опциона - опционды өткізу 
туралы хабарлама

уведомление о снятии денег со счета - шоттан ақшаны 
алу туралы хабарлама

уведомление о списании - шегерім туралы хабарлама
уведомление об абандоне - абандон туралы хабарлама
уведомление об акцепте - акцепт (ризалық) туралы 
хабарлама

уведомление об аннулировании соглашения - 
келісімнің күші жойылатыны туралы хабарлама

уведомление об аукционе - аукцион туралы хабарлама
уведомление об изъятии - алу туралы хабарлама
уведомление об изъятии денежных средств - ақшалай 
қаражатты алу туралы хабарлама

уведомление об изъятии финансовых средств - алу 
туралы хабарлама

уведомление об истечении срока - мерзімнің бітуі 
туралы хабарлама

уведомление об оплате - төленгені туралы хабарлама 
уведомление об оплате тратты - траттаның төленгені 
туралы хабарлама

уведомление об осуществлении - жүзеге асыру туралы 
хабарлама

уведомление об отказе от акцепта - акцептіден 
(ризалықтан) бас тарту туралы хабарлама

уведомление об отмене - күшін жою туралы хабарлама
уведомление об отправке - жөнелту туралы хабарлама
уведомление об оценке - бағалау туралы хабарлама
уведомление об убытке от гарантированного кредита 

- кепілдендірілген кредиттен келтірілген залал туралы 
хабарлама

уведомление об увольнении - жұмыстан шығару 
туралы хабарлама

уведомление об учете ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды есепке алу туралы хабарлама

уведомление обязательное - міндетті хабарлама
уведомление органов налоговой службы - салық 
қызметі органдарының хабарламасы

уведомление отправителя по телефону” - 
“жөнелтушіні телефон арқылы хабардар ету”

уведомление официальное - ресми хабарлама
уведомление письменное - жазбаша хабарлама
уведомление по ноте - нота бойынша хабарлама
уведомление по почте, уведомлять по почте - пошта 
арқылы хабарлау

уведомление по телексу - телекс арқылы хабарлау
уведомление по электронной почте - электронды 
пошта арқылы хабарлау

уведомление поверенного - сенімгердің хабарламасы
уведомление подписчика о выделенных ему ценных 
бумагах - жазылыскерді оған бөлінген бағалы қағаздар 
туралы хабардар ету

уведомление подписчика о числе выделенных ему 
ценных бумаг - жазылыскерді оған бөлінген бағалы 
қағаздардың саны туралы хабардар ету

уведомление подписчика о числе выделенных ему 
ценных бумаг и необходимости оплатить их - 
жазылыскерді оған бөлінген бағалы қағаздардың саны 
жəне олардың ақысын төлеу қажеттігі туралы хабардар 
ету

уведомление подписчику ценных бумаг о количестве 
выделенных ему акций - бағалы қағазға жазылушыға 
оған бөлінген акциялардың саны туралы хабарлама

уведомление предварительное - алдын ала хабарлау
уведомление продавца опциона об использовании 
его покупателем - опционды сатушыға оны сатып 
алушының пайдаланғаны туралы хабарлау

уведомление своевременное - мезгілінде хабарлау
уведомление срочное - шұғыл хабарлама
уведомление телеграммой - жеделхатпен хабардар ету
уведомление фондовой биржи - қор биржасына 
хабарлама

уведомлять - хабарлау
уведомляющий банк - хабарлаушы банк
увековечение - мəңгі есте қалдыру
увеличение - көбею, көбейту, арту, арттыру, өсу, өсіру, 
ұлғаю, ұлғайту, молаю, молайту

увеличение активов - активтерді көбейту
увеличение акционерного капитала - акционерлік 
капиталды көбейту

увеличение ассигнований - қаражаттандыруды молайту
увеличение биржевой стоимости акции - акцияның 
биржалық құнының көбеюі

увеличение бюджета - бюджеттің көбеюі
увеличение валютного курса - валюта бағамының өсуі
увеличение вкладов - салымның көбеюі
увеличение выплат - төлемді көбейту 
увеличение государственных доходов - мемлекеттік 
кірістің молаюы

УВЕЛИЧЕНИЕ



1052

увеличение денежной массы - ақша жиынының көбеюі
увеличение денежной наличности - қолма-қол 
ақшаның көбеюі

увеличение доли на рынке - нарықтағы үлестің өсуі
увеличение допустимое - рауалы көбею
увеличение доходов - табыстың көбеюі, кірістің көбеюі
увеличение задолженности - берешектің көбеюі
увеличение заказов - тапсырыстың көбеюі
увеличение запасов - қорлардың молаюы
увеличение зарплаты - жалақының көбеюі
увеличение издержек - шығынның көбеюі
увеличение капитала - капиталды молайту
увеличение капиталовложений - күрделі 
жұмсалымның молаюы

увеличение квоты - квотаның артуы, үлестеменің  
артуы

увеличение количества - мөлшерін арттыру, санын 
көбейту

увеличение кредитного лимита - кредит лимитінің 
көбеюі

увеличение кредитования - несиелендірудің көбеюі
увеличение налогов - салықтардың көбеюі
увеличение оборота - айналымның өсуі
увеличение объема капиталовложений - күрделі 
жұмсалым көлемін ұлғайту

увеличение объема продаж - сату көлемінің ұлғаюы
увеличение объема сбыта - өткізім көлемін ұлғайту
увеличение объема торговли - сауда көлемінің ұлғаюы
увеличение оклада - айлықақыны көбейту
увеличение основного капитала - негізгі капиталдың 
көбеюі

увеличение оценки ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бағасының өсуі

увеличение первоначального капитала - бастапқы 
капиталды көбейту

увеличение портфеля заказов - тапсырыстар 
қоржынының молаюы

увеличение предложения - ұсыныстың көбеюі
увеличение прибыли - пайданың көбеюі
увеличение привлеченных фондов - сырттан тартылған 
қорлардың көбеюі

увеличение процента - пайыздың өсуі
увеличение различий в процентных ставках - 
пайыздық мөлшерлемедегі айырмашылықтың көбеюі

увеличение расходов - шығыстың көбеюі
увеличение риска - тəуекелдің көбеюі
увеличение сбыта - өткізімнің көбеюі
увеличение себестоимости - өзіндік құнның артуы
увеличение собственного капитала - меншікті 
капиталдың молаюы

увеличение спроса - сұраныстың көбеюі
увеличение ставок таможенного тарифа - кеден тарифі 
мөлшерлемелерінің өсуі

увеличение степени риска - қауіп-қатер дəрежесінің 
көбеюі

увеличение стоимости - құнның көбеюі
увеличение стоимости ценных бумаг - бағалы қағаздар 
құнының артуы

увеличение таможенных тарифов - кеден тарифтерінің 
өсуі

увеличение тарифа - тарифтің өсуі
увеличение уставного фонда - жарғы қорының көбеюі, 
жарғылық қордың көбеюі

увеличение фондоотдачи - қор қайтарымын молайту
увеличение цен - бағаның өсуі
увеличение цены на аукционе - аукционда бағаның 
өсуі

увеличить, увеличивать - үлкейту, арттыру, молайту, 
көбейту

уверенно - сенімді түрде, батыл
увечье - мертігу
увещевание - насихаттау, иландыру 
увлечение - əуестік
уволить - жұмыстан босату
уволить в отставку - отставкаға шығару
уволить с работы - жұмыстан шығару, босату
уволиться, увольняться - жұмыстан босау, жұмыстан 
босану

увольнение - босату, жұмыстан шығару
увольнение бухгалтера - бухгалтерді жұмыстан шығару 
увольнение с должности - лауазымнан босату, 
қызметтен босату

увольнение с работы - жұмыстан босату, жұмыстан 
босану

увольнение со службы - қызметтен босату
увольнительная - босату қағазы, жұмыстан босату 
қағазы, рұқсат беру

увольнительное свидетельство - демалысқа шыққанын 
растайтын куəлік

увольнять - жұмыстан босату
увязка - байланыстыру, үйлестіру
увязка балансовая - теңгерімдік байланыстыру
угасание текста (изображения) - мəтіннің (кескіннің) 
көмескіленуі

угловой штамп - бұрыштама штамп
углубление - тереңдету
углубление интеграции - интергацияны тереңдету
углубление различий - айырмашылықтарды тереңдету
углубление сотрудничества - ынтымақтастықты 
тереңдету

углубление ценовых диспропорций - баға 
үйлесімсіздіктерінің тереңдеуі

углубление экономической интеграции - 
экономикалық интеграцияны тереңдету 

углубленное интервьюирование - емін-еркін сұхбат 
құру 

углубленный досмотр - мұқият тексерме
угодничество - жарамсақтық 
угол нанесения календарного штемпеля на марочной 
ленте - маркалы таспаға күнтізбелік мөрқалып 
соғылатын бұрыш

уголовное дело - қылмыстық іс
уголовный розыск - қылмысты іздеу, анықтау, тергеу 
орны

угроза ценовой нестабильности - баға 
тұрақсыздығының қатері
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угроза экономической безопасности государства - 
мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне төнген қатер

удаленность рынка - нарықтың шалғайлығы
удаленный банковский терминал - алыстатылған банк 
терминалы 

удаленный доступ к серверу - серверге қашықтан кіру 
мүмкіндігі 

удаленный терминал обслуживания - алыстатылған 
қызмет көрсету терминалы

ударная волна - соққы толқыны
ударник - екпінді
удача - сəттілік, табыс
удачливый участник торгов - сауда-саттыққа сəтті 
қатысушы

удваивание - екі еселеу
удвоение - еселеу, екі есе өсіру, екі еселену
удел - үлес, сыбаға
удельная прибыль - меншікті пайда, үлестік пайда 
удельные капитальные вложения - үлестік күрделі 
жұмсалым

удельный вес - үлес салмағы, сыбағалы салмақ, 
меншікті салмақ

удельный вес заемных средств - қарыз қаражатының 
үлес салмағы

удельный вес привилегированных акций - 
артықшылықты акциялардың үлес салмағы

удельный расход - сыбағалы шығыс
удержание - ұстап қалу, ұстау 
удержание в качестве залога - кепілзат ретінде ұстау
удержание долга - борышты ұстап қалу
удержание из заработной платы (зарплаты) - 
жалақыдан ұстап қалу

удержание из пенсии - зейнетақыдан ұстап қалу
удержание из платежей - төлемнен ұстап қалу
удержание из пособия - жəрдемақыдан ұстап қалу
удержание имущества за долги - борыш үшін мүлікті 
ұстап қалу

удержание кредитором имущества должника до 
уплаты долга - кредит берушінің борышқордың 
мүлкін борышты төлегенге дейін ұстауы

удержание линии - желіні ұстап қалу
удержание налога - салық ұстап қалу
удержание налога у источника выплаты - төлем 
көзінен салық ұстау

удержание налога у источника выплаты дохода - 
табыс төлемі көзінен салық ұстау

удержание неустойки - айыпақы ұстап қалу
удержание прогрессивное - үдемелі ұстап қалу
удержание пропорциональное - үйлесімді ұстап қалу
удержание процентов при преждевременном снятии 
вклада - салымды мерзімінен бұрын алу кезінде 
пайыздарды ұстап қалу

удержание собственное - меншікті деңгейде ұстау
удержание суммы - соманы ұстап қалу
удержание убытка - залалды ұстап қалу
удержание франшизы - франшизаны ұстап калу
удержанная часть прибыли - пайданың ұстап қалынған 
бөлігі

удержанные прибыли - ұсталған пайда, ұстап қалған 
пайда

удержать в памяти - есінде сақтау
удержать первенство - озаттықты сақтап қалу
удерживаемая денежная сумма - ұстап қалатын 
ақшалай сома

удерживание - ұстау, ұстап тұру, ұстап қалу
удерживание доли рынка - нарық үлесін ұстап тұру
удерживание из зарплаты - жалақыдан ұстап қалу
удерживание имущества до уплаты долга - борыш 
төленгенге дейін мүлікті ұстап тұру

удерживание налогов - салықтарды ұстап қалу
удерживание суммы - соманы ұстап қалу
удержка имущества до уплаты долга - мүлікті борыш 
төленгенге дейін ұстап тұру

удержка монополии - монополияны ұстап тұру 
удешевление - арзандау
удешевление кредита - кредиттің арзандауы
удлинение сроков заимствований - қарыз алу мерзімін 
ұзарту

удобные капитальные вложения - қолайлы күрделі 
қаржы жұмсалымы

удобный - қолайлы
удобство - қолайлылық, жайлылық 
удовлетворение - қанағаттандыру, қанағаттану
удовлетворение апелляции - шағымды қанағаттандыру
удовлетворение встречного требование - қарама-қарсы 
талапты қанағаттандыру

удовлетворение встречное - ыңғайласпа 
қанағаттандыру, қарама-қарсы қанағаттандыру

удовлетворение денежное - ақшалай қанағаттандыру
удовлетворение долга - борышты қанағаттандыру
удовлетворение достигнутым - қол жеткенге 
қанағаттану

удовлетворение заявки - өтінімді қанағаттандыру 
удовлетворение иска (исковое) - талапты 
қанағаттандыру

удовлетворение контртребования - қарсы талапты 
қанағаттандыру

удовлетворение кредиторов - несиегерлерді 
қанағаттандыру

удовлетворение материальных нужд - материалдық 
мұқтаждарды қанағаттандыру

удовлетворение нужд - мұқтаждарды қанағаттандыру 
удовлетворение отвода - қарсылықты қанағаттандыру
удовлетворение потребностей - қажеттіліктерді 
қанағаттандыру

удовлетворение потребностей потребителей - 
тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру

удовлетворение претензии - кінəрат-талапты 
қанағаттандыру

удовлетворение просьбы - өтінішті қанағаттандыру
удовлетворение спроса - сұранысты қанағаттандыру
удовлетворение требований - талаптарды 
қанағаттандыру

удовлетворение требований кредиторов - 
несиегерлердің талаптарын қанағаттандыру
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удовлетворение требований рынка - нарық талаптарын 
қанағаттандыру

удовлетворение требования о возмещении убытков - 
залалдардың орнын толтыру талабын қанағаттандыру

удовлетворение условий - шарттарды қанағаттандыру
удовлетворение ходатайства - өтінішті (қузаухатты) 
қанағаттандыру

удовлетворение частичное - ішінара қанағаттандыру
удовлетворение чека - чекті қанағаттандыру
удовлетворенная ликвидность - қанағаттандырылған 
өтімділік

удовлетворенность - қанағаттанушылық
удовлетворенный спрос - қанағаттандырылған сұраныс
удовлетворенный чек - қанағаттандырылған чек
удовлетворительная ликвидность - 
қанағаттандырарлық өтімділік

удовлетворительная поставка - қанағаттанарлық 
жеткізілім

удовлетворительный - қанағаттанарлық
удовлетворять кредиторов - несиегерлерді 
қанағаттандыру

удорожание запасов - босалқы қорлардың қымбаттауы 
удорожание кредита - кредиттің қымбаттауы
удорожание национальной валюты - ұлттық 
валютаның қымбаттауы

удостоверение - куəлік 
удостоверение акта - актіні куəландыру
удостоверение действия - қолданыс куəлігі
удостоверение документа - құжатты куəландыру
удостоверение доставки - жеткізуді куəландыру
удостоверение инвестора - инвестордың куəлігі 
удостоверение клиента банка - банк клиентінің    
куəлігі

удостоверение командировочное - іссапар куəлігі
удостоверение личности - жеке куəлік, жекебас куəлігі
удостоверение о квалификации - біліктілік туралы 
куəлік

удостоверение о праве собственности - меншік құқығы 
туралы куəлік

удостоверение о приписке - тіркелу куəлігі, тіркелу 
туралы куəлік

удостоверение отправки - жөнелтуді куəландыру
удостоверение подлинности - түпнұсқалылық куəлігі
удостоверение подлинности документа или подписей - 
құжаттың немесе қойылған қолдардың шынайылығын 
куəландыру

удостоверение подлинности сообщений - хабарлардың 
шынайылығын куəландыру

удостоверение подписи - қойылған қолды куəландыру
удостоверение разрешительное - рұқсат беру куəлігі
удостоверение регистрационное - тіркеу куəлігі
удостоверение служебное - қызмет куəлігі
удостоверение счета - шотты куəландыру
удостоверение чека банком - банктің чекті 
куəландыруы 

удостоверенная подпись - куəландырылған қол
удостоверенный нотариально - нотариалды жолмен 
куəландырылған 

удостоверенный общественный бухгалтер - 
куəландырылған қоғамдық бухгалтер 

удостоверенный финансовый плановик - 
куəландырылған қаржы жоспарлаушысы

удостоверенный чек - куəландырылған чек 
удостоверить свою личность - жеке басын куəландыру
ужесточение денежной политики - ақша саясатын 
қатайту

ужесточение денежно-кредитной политики - ақша-
кредит саясатын қатайту

ужесточение контроля - бақылауды қатайту
ужесточение кредитной политики - кредит саясатын 
қатайту

ужесточение налогового режима - салық тəртіптемесін 
қатайту

ужесточение налоговое - салықтық қатайту
ужесточение ограничений - шектеулерді қатайту
ужесточение процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлемені қатайту

ужесточение санкции - ықпалшараны қатайту
ужесточение требований - талаптарды қатайту
ужесточение условий кредита - кредит шарттарын 
қатайту

ужесточение фискальной политики - қазынашылық 
саясатты қатайту

узаконение - заңды ету, заңдастыру
узаконенные требования - заңдастырылған талаптар
узаконенный - заңдастырылған
узаконить - заңдастыру
узанс - узанс (сауда ғұрыптары)
узанс-срок - узанс-мерзім 
узанция - узанция 
узел - торап
узел дорог - жол торабы
узел железнодорожный - темір жол торабы 
узел почтовой связи (УПС) - пошта байланысы    
торабы

узел почтово-телеграфный - пошта-телеграф торабы
узел связи - байланыс торабы
узкий рынок - тар аядағы нарық 
узловое почтовое отделени - тораптық пошта  
бөлімшесі

узловое почтовое предприятие - тораптық пошта 
кəсіпорны

узловой вопрос - түйінді мəселе
узукапия - узукапия 
узура - пара 
узус - узус, ғұрып 
узуфрукт - узуфрукт 
узуфруктарий - узуфруктарий 
указ - жарлық 
указ правительственный - үкімет жарлығы
указ президента - президент жарлығы
указание - нұсқау, сілтеме 
указание “в пользу...” - “...пайдасына” нұсқау 
указание “приближенное” - “жуықтама” нұсқау 
указание директивное - директивалық нұсқау
указание методическое - əдістемелік нұсқау
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указание о возмещении ущерба за счет виновных 
лиц - зиянды кінəлі адамдардың есебінен өтеу туралы 
нұсқау

указание о привлечении виновных лиц к 
ответственности - кінəлі адамдарды жауапкершілікке 
тарту туралы нұсқау

указание об устранении выявленных нарушений 
налогового законодательства - салық заңдарының 
анықталған бұзылуын жою туралы нұсқау

указание потребностей - қажеттіліктерді көрсету
указание предварительное - алдын ала берілген нұсқау
указание срока - мерзімін көрсету
указание стоимости - құнын көрсету
указание устное - ауызша нұсқау
указание цены - бағаны көрсету
указания директивные - директивалық нұсқаулар
указания руководящие - басшылық нұсқаулар
указанная доходность - көрсетілген табыстылық 
указанные подразделения - аталмыш бөлімшелер 
указанный - аталған, аталмыш, көрсетілген 
указанный отдельно - жеке-жеке көрсетілген
указано на усиление - күшейту қажеттігі көрсетілді
указатель - жол сілтеуіш
указатель адресный - мекенжай көрсеткіші
указатель алфавитный - əліпбилік көрсеткіш
указатель аннотированный - аңдатпа көрсеткіш
указатель библиографический - библиографиялық 
көрсеткіш

указатель географический - географиялық көрсеткіш
указатель заявителей - өтініш берушілердің көрсеткіші
указатель заявок - өтінімдер көрсеткіші
указатель именной - атаулы көрсеткіш 
указатель карточный - карточкалық көрсеткіш 
указатель пермутационный - пермутациялық 
көрсеткіш 

указатель предметно-тематический - пəндік-
тақырыптық көрсеткіш

указатель сводный - жиынтық көрсеткіш
указатель систематический - жүйеленген көрсеткіш 
указатель тарифов - тарифтер көрсеткіші
указатель топографический постеллажный - стеллаж 
бойынша топографиялық көрсеткіш

указатель топографический пофондовый - қор 
бойынша топографиялық көрсеткіш

указатель торговых фирм - сауда фирмаларының 
көрсеткіші

указатель хронологический - хронологиялық 
көрсеткіш

указатель цен - бағалар көрсеткіші
указывание цены - бағасын көрсету
указывание цены в долларах - бағасын доллармен 
көрсету

уклад - уклад, салт, ұстын 
уклад жизни - өмір салты
уклад общественно-экономический - қоғамдық-
экономикалық салт

уклад экономический - экономикалық салт
укладчик - жинастырушы, қаластырушы

укладчик писем - хаттарды жинастырушы
уклон - еңіс
уклонение - бұлтару, бас тарту
уклонение от валютного контроля - валюталық 
бақылаудан жалтару

уклонение от выполнения обязательств - 
міндеттемелерді орындаудан жалтару

уклонение от задач - міндеттерден жалтару
уклонение от налогов - салықтан жалтару (заң бойынша 
төленуге тиіс салық сомасынан аз мөлшерде төлеу)

уклонение от платежа при покупке ценных бумаг 
- бағалы қағаздарды сатып алу кезінде төлемнен 
жалтару

уклонение от погашения кредиторской 
задолженности - кредиторлық берешекті өтеуден 
жалтару

уклонение от уплаты налогов - салық төлеуден 
жалтару

уклонение от уплаты платежей в бюджет - бюджетке 
төлемдерді төлеуден жалтару

уклонение от уплаты таможенных платежей - кеден 
төлемдерін төлеуден жалтару

уклонение от уплаты таможенных пошлин - кеден 
бажын төлеуден жалтару

уклонение преднамеренное - əдейі жалтару
уклонение работодателей от обязательных взносов 

- жұмыс берушілердің міндетті жарна төлеуден 
жалтаруы

укомплектовать - жиынтықтау, толықтыру, жасақтау
укрепление - нығайту
укрепление власти - билікті нығайту
укрепление доверия - сенімді нығайту
укрепление законности - заңдылықты нығайту
укрепление контактов - байланысты нығайту
укрепление конъюнктуры - жағдаятты нығайту
укрепление краев документа при переплете - түптеу 
кезінде құжаттың жиегін беркіту

укрепление отношений - қарым-қатынасты нығайту
укрепление позиции - жайғасымды нығайту
укрепление положения - жағдайды нығайту
укрепление престижа - беделді нығайту
укрепление рынка - нарықты нығайту
укрепление рыночной конъюнктуры - нарықтық 
жағдаятты нығайту

укрепление связей - байланысты нығайту
укрепление сотрудничества - ынтымақтастықты 
нығайту

укрепление стабильности - тұрақтылықты нығайту
укрепление цен - бағаны нығайту
укрупнение - ірілендіру, үлкейту
укрупнение банков - банктерді ірілендіру
укрупнение компаний за счет слияния - 
компанияларды қосу есебінен ірілендіру

укрупнение стандартного лота - стандартты топтаманы 
ірілендіру 

укрупненные измерители в бюджетном планировании 
- бюджетті жоспарлаудағы үлкейтілген өлшеуіштер

укрупненные расчеты - ірілендірілген есеп айырысу
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укрупненные сметные измерители - үлкейтілген 
сметалық өлшеуіштер

укрытие объектов налогообложения - салық 
салынатын объектілерді жасырып қалу

укрытие платежей в бюджет - бюджетке төлемдерді 
жасырып қалу

улаживание - жайғастыру, бітістіру
улаживание дела - істі жайғастыру
улаживание конфликта - жанжалды бітістіру
улаживание разногласий - келіспеушілікті бітістіру, 
алауыздықты бітістіру

улаживание спора - дауды бітістіру
улаживание трудовых конфликтов - еңбек жанжалын 
бітістіру

уличная торговля - көше саудасы, көшедегі сауда
уловка - айла-шарғы
улучшать, улучшить - жақсарту
улучшение - жақсарту
улучшение деловой конъюнктуры - іскерлік 
жағдаяттың жақсаруы

улучшение конъюнктуры - жағдаяттың жақсаруы
улучшение торгового баланса - сауда теңгерімінің 
жақсаруы

улучшение финансовой ситуации - қаржы жағдайын 
жақсарту

улучшение экономического положения - 
экономикалық жағдайдың жақсаруы

ультиматум - ультиматум, үзілді-кесілді талап
ультимо - ультимо, сауда шоты 
ультра вирес - ультра вирес, өкілеттіктен тыс, əсіре 
құзырет

ультрамикрофиша - ультрашағынфиша 
умалить авторитет - беделін түсіру
уменьшать тариф - тарифті азайту
уменьшение - азаю, кему, азайту, кеміту
уменьшение активов - активтерді азайту
уменьшение акционерного капитала - акционерлік 
капиталдың азаюы

уменьшение государственного вмешательства в 
экономику - экономикаға мемлекеттің араласуының 
азаюы

уменьшение денежных сбе режений - ақшалай жинақты 
азайту

уменьшение долга - борышты азайту
уменьшение капитала - капиталды азайту
уменьшение налогообложения - салық салуды азайту
уменьшение основного капитала - негізгі капиталдың 
азаюы

уменьшение прибыли - пайданың азаюы
уменьшение процента по долгу - борыш бойынша 
пайыздың азаюы

уменьшение расходов - шығыстың азаюы
уменьшение риска - қауіп-қатердің азаюы
уменьшение степени риска - қауіп-қатер дəрежесінің 
азаюы

уменьшение стоимости - құнның кемуі
уменьшение суммы - соманың кемуі
уменьшение убытка - залалдың азаюы

умеренная цена - нысапты баға
умеренность - нысаптылық
умеренный - нысапты
умная карточка - ақылды карточка (пластикалық 
карточка) 

“умные” деньги - “ақылды” ақша 
умысел - қаскөйлік ниет
умысел эвентуальный - жанама қаскөйлік
умышленная вина страхователя - сақтанушының 
қасақы кінəсі, сақтанушының қаскөйлік кінəсі

универсал - əмбебап
универсальная товарная биржа - əмбебап тауарлы 
биржа

универсальная банковская деятельность - əмбебап 
банк қызметі

универсальная биржа - əмбебап биржа
универсальная десятичная классификация (УДК) - 
ондық əмбебап жіктелім

универсальная кассовая машина - əмбебап кассалық 
машина

универсальная система нумерации - нөмірлендірудің 
əмбемап жүйесі

универсальная товарная биржа - əмбебап тауар 
биржасы

универсальная торговая биржа - əмбебап сауда 
биржасы

универсальное банковское дело - əмбебап банк ісі
универсальный - əмбебап
универсальный банк - əмбебап банк
универсальный кассир - əмбебап кассир
универсальный косвенный налог - əмбебап жанама 
салық

универсальный сберегательный сертификат - əмбебап 
жинақ ақша сертификаты 

универсальный счет - əмбебап шот 
уникальный - бірегей
уникальный документ - бірегей құжат
уникальный количественный код - бірегей сандық код
уникум - бірегей (зат, бұйым) 
унитаризм - унитаризм (біртұтастық) 
унитарное государство - біртұтас мемлекет‚ біртекті 
мемлекет

унитарное налогообложение - біртұтас салық салу, 
біртекті салық салу 

унитарный - біртұтас
унитарный вес - біртұтас салмақ
унитарный налог - біртұтас салық, біртекті салық
унификация - бірегейлендіру, бір ізге салу, 
сəйкестендіру 

унификация бухгалтерских документов - бухгалтерлік 
құжаттарды бірегейлендіру

унификация документов - құжаттарды сəйкестендіру
унификация заголовков дел - іс тақырыптарын 
бірегейлендіру 

унификация описания дел - іс сипаттарын 
бірегейлендіру 

унификация отчетности - есеп-қисапты сəйкестендіру
унификация правил - ережелерді сəйкестендіру
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унификация регулирования рынка ссудных 
капиталов - несие капиталдары нарығын реттеуді 
бірегейлендіру

унификация стандартов - стандарттарды сəйкестендіру
унификация тарифов - тарифтерді сəйкестендіру
унификация учета - есепті сəйкестендіру
унифицирование - бірегейлендіру, сəйкестендіру 
унифицирование займов - қарыздарды сəйкестендіру 
унифицированная единая система бухгалтерского 
учета - бірегейлендірілген бірыңғай бухгалтерлік есеп 
жүйесі

унифицированная система документации - 
құжаттаманың сəйкестендірілген жүйесі 

унифицированная ставка налога - сəйкестендірілген 
салық мөлшерлемесі

унифицированная форма документа - құжаттың 
сəйкестендірілген нысаны

унифицированное изделие - бірегейлендірілген бұйым
унифицированные потоки наличности - қолма-қол 
ақшаның бірегей ағыны

унифицированные системы документации 
бюджетных учреждений - бюджеттік мекемелер 
құжаттамасының сəйкестендірілген жүйесі

унифицированные стандарты учета - 
сəйкестендірілген есеп стандарттары

унифицированный закон о мелких ссудах - ұсақ несие 
туралы бірегей заң

унифицированный закон об обращаемых 
инструментах - айналыстағы құралдар туралы бірегей 
заң

унифицированный кодекс потребительного кредита - 
тұтынушылық кредит туралы бірегей кодекс

унифицированный коммерческий кодекс - бірегей 
коммерциялық кодекс

унифицированный отчет о деятельности банка - банк 
қызметі туралы сəйкестендірілген есептеме

унифицировать - бірегейлендіру 
уничтожение - жою, құрту
уничтожение документов - құжаттарды жою 
уничтожение товара - тауарды жою 
уничтожение ценных бумаг путем сжигания - бағалы 
қағаздарды отқа жағу жолымен жою

уничтоженные деньги - ақшаны жою
уничтожить, уничтожать - жою
унция - унция 
унция как единица веса - салмақ бірлігі ретіндегі унция
унция тройская - Троя унциясы 
упадок - құлдырау, бəсеңдеу
упадок мировой торговли - дүниежүзілік сауданың 
құлдырауы

упадок торговли - сауданың құлдырауы
упадок экономический - экономикалық құлдырау
упаковка - орам, буып-түю
упаковка денег - ақшаны буып-түю
упаковка монет - мəнеттерді буып-түю, мəнеттердің 
орамасы

упаковка почтового отправления - пошта жөнелтімін 
буып-түю

упаковщик - ораушы (затты буып түйетін, байлайтын 
қызметкер)

уплата - төлеу 
уплата в пользу истца - қуынушының пайдасына төлеу
уплата в рассрочку - бөліп төлеу, бөліктеп төлеу, 
мəулеттік төлеу

уплата взноса - жарна төлеу
уплата внешнего долга - сыртқы борышты төлеу
уплата вознаграждения - сыйақы төлеу
уплата государственной пошлины - мемлекеттік баж 
төлеу

уплата дисконта - дисконтты төлеу
уплата долга - борышты төлеу
уплата долга по исполнительным документам - 
борышты атқару құжаттары бойынша төлеу

уплата задолженности в бюджет - бюджетке берешекті 
төлеу

уплата займа - қарызды төлеу
уплата золотом - алтынмен төлеу
уплата капитальной суммы - күрделі қаржы сомасын 
төлеу

уплата комиссии - комиссияны төлеу
уплата комиссионных - комиссиялық алымды төлеу
уплата компенсации - өтемақы төлеу
уплата наличными - қолма-қол ақшалай төлеу
уплата налога по декларации - салықты мағлұмдама 
бойынша төлеу

уплата налогов - салықтарды төлеу
уплата налогов в бюджет - бюджетке салықтарды   
төлеу

уплата налогов при получении заработной платы - 
жалақы алу кезінде салық төлеу

уплата натурой - заттай төлеу
уплата не в срок - мерзімінде төлемеу
уплата недоимок - бересіні төлеу
уплата остатка по счету - шот бойынша қалдықты 
төлеу

уплата отложенных налогов - кейінге қалдырылған 
салықтарды төлеу

уплата первоначального взноса - бастапқы жарнаны 
төлеу

уплата по обязательствам - міндеттемелер бойынша 
төлеу

уплата последнего взноса - соңғы жарнаны төлеу
уплата пошлины - баж төлеу
уплата премии - сыйлықақы төлеу
уплата при доставке ценных бумаг - бағалы қағаздар 
жеткізілгенде ақысын төлеу

уплата процентов - пайыз төлеу
уплата процентов по вкладам - салымдар бойынша 
пайызды төлеу

уплата процентов по займу - қарыз бойынша пайыз 
төлеу

уплата разницы - айырманы төлеу
уплата сбора с аукциона - аукционнан алынатын 
алымды төлеу

уплата социального налога - əлеуметтік салықты төлеу
уплата страхового взноса - сақтандыру жарнасын төлеу
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уплата страхового возмещения - сақтандыру 
өтемақысын төлеу

уплата страховых взносов в пенсионный фонд - 
зейнетақы қорына сақтандыру жарнасын төлеу

уплата суммы - соманы төлеу
уплата фондов - қорларды төлеу
уплата фондов денег - ақша қорларын төлеу
уплата фрахта - кірепұл төлеу
уплата частичная - ішінара төлеу
уплата частями - бөліп-бөліп төлеу
уплата чеком без покрытия - өтемсіз чекпен төлеу
уплата членских взносов - мүшелік жарнаны төлеу
уплата штрафа - айыппұлды төлеу
уплатить - төлеу
уплатить досрочно - мерзімінен бұрын төлеу
уплатить по векселю - вексель бойынша төлеу 
уплатить по обязательству - міндеттеме бойынша төлеу
уплаченная сумма - төленген сома
уплаченные деньги - төленген ақша
уплаченные суммы - төленген сома
уплаченный авансом страховой взнос - аванспен 
төленген сақтандыру жарнасы

уплаченный заранее - күні бұрын төленген
уплаченный страховой взнос - төленген сақтандыру 
жарнасы

уплачивать дивиденд - дивиденд төлеу
уплачивать заранее - күні бұрын төлеу
уплачивать проценты - пайыз төлеу
уплотнение - тығыздау 
уплотнение рабочего дня - жұмыс күнін толық 
пайдалану

уплотнить - нығыздау, тығыздау
уполномоченное лицо - уəкілетті тұлға
уполномоченное лицо декларанта - мағлұмдаушының 
уəкілетті өкілі 

уполномоченные небанковские финансовые органы - 
уəкілетті бейбанктік қаржы органдары 

уполномоченный - уəкіл 
уполномоченный банк - уəкілетті банк
уполномоченный банк-депозитарий - уəкілетті 
депозитарий-банк

уполномоченный дилер - уəкілетті дилер
уполномоченный законом банк-депозитарий - заң 
уəкілеттік берген депозитарий-банк

уполномоченный орган - уəкілетті орган
уполномоченный орган в области мобилизационной 
подготовки и мобилизации - жұмылдыруға дайындау 
жəне жұмылдыру саласындағы уəкілетті орган

уполномоченный орган в области почтовой связи - 
пошта байланысы саласындағы уəкілетті орган

уполномоченный по банкам - банктер бойынша 
уəкілетті

уполномоченный по взысканию задолженности - 
берешекті өндіріп алу бойынша уəкілетті

уполномоченный по вопросам сбыта - өткізу 
мəселелері жөніндегі уəкіл

уполномоченный по обслуживанию кредитной линии 
- кредит желісіне қызмет көрсету жөніндегі уəкіл 

уполномоченный подписать - қол қоюға уəкілетті 
уполномоченный представитель - уəкілетті өкіл 
уполномоченный принимать суммы в пользу 
казначейства - қазынашылықтың пайдасына соманы 
қабылдауға уəкілетті

уполномоченный расчетный банк - уəкілетті есеп 
айырысу банкі

уполномоченный таможенный - кеден уəкілі
уполномочивающие - уəкілдік беретін
уполномочие - уəкілдік
уполномочие банка - банктің уəкілеттігі
уполномочие представителя - өкілдің уəкілеттігі
упоминание в протоколе - хаттамада еске салу
упомянутая валюта - аталған валюта
упомянутая сумма - аталмыш сома
упомянутый - аталған, аталмыш
упор - тірек
упорство - табандылық
упорядочение - ретке салу 
упорядочение документов - құжаттарды реттеу
упорядочение цен - бағаны реттеу
упорядоченный - реттелген
упорядочить - реттеу
употребление - тұтыну, қолдану
употребление совместное - бірлесіп тұтыну 
управление - басқарма, басқару
управление административное - əкімшілік басқару
управление активами - активтерді басқару 
управление активами и пассивами - активтер мен 
пассивтерді басқару

управление активами по поручению владельца - 
иеленушінің тапсыруымен активтерді басқару

управление акционерной компанией - акционерлік 
компанияны басқару

управление банка - банк басқармасы
управление банковскими рисками - банк тəуекелдерін 
басқару

управление банковскими фондами - банктердің 
қорларын басқару

управление банковской холдинговой компанией - 
банктердің холдингілік компаниясын басқару 

управление банком - банкті басқару
управление биржой - биржаны басқару
управление бухгалтерского учета и отчетности - 
бухгалтерлік есеп жəне есеп-қисап басқармасы 

управление бюджетными деньгами - бюджет ақшасын 
басқару

управление валютным риском - валюталық тəуекелді 
басқару

Управление верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВК) 
- Біріккен Ұлттар Ұйымының Босқындар істері 
жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасы

управление внешнеэкономическими связями - сыртқы 
экономикалық байланыстарды басқару

управление внешнеэкономической деятельностью - 
сыртқы экономикалық қызметті басқару
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управление внешним государственным кредитом - 
мемлекеттік сыртқы кредитті басқару

управление выдачей ссуд - несие беруді басқару
управление главное - бас басқарма
управление государственное - мемлекеттік басқару, 
мемлекеттік басқарма

управление государственным долгом - мемлекеттік 
борышты басқару

управление государственными делами - мемлекеттік 
істерді басқару

управление государственными органами - мемлекеттік 
органдарды басқару

управление делами - іс басқармасы
управление денежной наличностью - қолма-қол 
ақшаны басқару

управление денежной позицией - ақша жайғасымын 
басқару

управление денежными средствами - ақшалай 
қаражатты басқару

управление депозитарием - депозитарийді басқару
управление добросовестной конкуренции - адал бəсеке 
басқармасы 

управление доверительное - сенімгерлікпен басқару
управление долгом - борышты басқару
управление закрытым акционерным обществом - 
жабық акционерлік қоғамды басқару

управление запасами - қорларды басқару
управление имуществом - мүлікті басқару
управление инвестиционным портфелем - 
инвестициялық қоржынды басқару

управление инвестициями - инвестицияларды басқару
управление кадрами - кадрларды басқару
управление каналом распределения - бөлу арнасын 
басқару

управление капиталовложениями - күрделі 
жұмсалымды басқару

управление кассовой наличностью - кассадағы қолма-
қол ақшаны басқару

управление качеством - сапаны басқару
управление конторой денежного обращения - ақша 
айналысы кеңсесін басқару 

управление корпоративное - корпоративті басқару
управление кризисной ситуацией - дағдарысты 
жағдайды басқару

управление ликвидностью - өтімділікті басқару
управление маркетингом - маркетингіні басқару
управление материально-техническим снабжением - 
материалдық-техникалық жабдықтауды басқару

управление материальными ресурсами - материалдық 
ресурстарды басқару

Управление монетного двора - Ақша сарайы 
басқармасы 

управление наличностью - қолма-қол ақшаны басқару
управление наличными средствами - қолдағы 
қаражатты басқару

управление налоговое - салық басқармасы
управление обменом - айырбасты басқару
управление обязательствами - міндеттемелерді басқару

управление оперативное - жедел басқару, оперативті 
басқару, оралымды басқару

управление операциями - операцияларды басқару 
управление оптимальное - оңтайлы басқару 
управление пассивами - пассивтерді басқару 
управление пассивами банка - банк пассивтерін 
басқару

управление пенсионным фондом - зейнетақы қорын 
басқару

управление пенсионными активами 
негосударственного пенсионного фонда - 
беймемлекеттік зейнетақы қорының зейнетақы 
активтерін басқару

управление персоналом - қызметкерлерді басқару
управление портфелем - қоржынды басқару 
управление портфелем заказов - тапсырыстар 
қоржынын басқару

управление портфелем ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынын басқару

управление потребительским спросом - тұтынушылық 
сұранысты басқару

управление привлеченными ресурсами - тартылған 
ресурстарды басқару, келтірінді ресурстарды басқару 

управление программное - бағдарламалық басқару
управление проектом - жобаны басқару
управление процентным риском - пайыздық тəуекелді 
басқару

управление процессом - үдерісті басқару 
управление путем контроля процентных ставок - 
пайыздық мөлшерлемені бақылау жолымен басқару

управление путем неформального общения - бейресми 
қарым-қатынас арқылы басқару

управление путем постоянных проверок и указаний - 
тұрақты тексерулер мен нұсқаулар арқылы басқару

управление работой - жұмысты басқару
управление расходами - шығысты басқару
управление ресурсами - ресурстарды басқару
управление риском - тəуекелді басқару 
управление рынком - нарықты басқару, базарды 
басқару

управление с помощью ЭВМ - ЭЕМ-ның көмегімен 
басқару

управление сберегательного банка - жинақ банкі 
басқармасы

управление сбытом - өткізімді басқару
управление собственностью - меншікті басқару
управление совместное - бірлесіп басқару
управление социальное - əлеуметтік басқару
управление социальной работой - əлеуметтік жұмысты 
басқару

управление спросом - сұранысты басқару
управление ссудами - несиені басқару
управление стандартов бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есеп стандарттары басқармасы

управление статистическое - статистикалық басқарма
управление страховым риском - сақтандыру 
тəуекелдігін басқару

управление таможенное - кеден басқармасы

УПРАВЛЕНИЕ



1060

управление территориальное - аумақтық басқарма
управление технологическим процессом - 
технологиялық үдерісті басқару

управление товарными запасами - тауар қорларын 
басқару

управление товародвижением - тауарлар қозғалысын 
басқару

управление трастовое - сенімгерлікті басқару
управление трудовыми ресурсами - еңбек ресурстарын 
басқару

управление трудом - еңбекті басқару
управление финансами - қаржыны басқару 
управление финансовое - қаржылық басқару
управление финансовой деятельностью - қаржы 
қызметін басқару

управление фондами - қорларды басқару
управление фондовой биржей - қор биржасын басқару
управление функциональное - атқарымдық басқару
управление хозяйственное - шаруашылық басқармасы
управление хозяйственной деятельностью - 
шаруашылық қызметті басқару

управление хозяйством - шаруашылықты басқару
управление целевое - мақсатты басқару, нысаналы 
басқару

управление ценными бумагами - бағалы қағаздарды 
басқару

управление централизованное - орталықтандырылған 
басқару, бір орталықтан басқару

управление человеческими ресурсами - адами 
ресурстарды басқару 

управление экономикой - экономиканы басқару
управление юридическое - заңи басқарма
управленческая автоматизированная система 
управления - басқармалық автоматтандырылған 
басқару жүйесі

управленческая команда - басқарушылық команда, 
басқарушы команда

управленческая компания закрытого типа - жабық 
тұрпатты басқарушы компания

управленческая компания открытого типа - ашық 
тұрпатты басқарушы компания

управленческие консультационные услуги - 
басқарушылық кеңес беру қызметтерін көрсету

управленческие отношения - басқарушылық 
қатынастар

управленческие расходы - басқару шығысы
управленческие услуги - басқарушылық қызметтерін 
көрсету

управленческий бухгалтерский учет - басқарушылық 
бухгалтерлік есеп

управленческий персонал - басқарушылық 
қызметкерлер 

управленческий персонал банка - банктің басқарушы 
қызметкерлері

управленческий учет - басқару есебі, басқармалық  
есеп

управленческое консультирование - басқарушылық 
кеңес беру

управленческое контрактирование - басқарушылық 
келісімшарт жасасу

управленческое решение - басқарушылық шешім
управляемая программа кредитования - басқарылатын 
несиелендіру бағдарламасы

управляемая цена - басқарылмалы баға, басқарылатын 
баға 

управляемое колебание валютных курсов - валюта 
бағамының басқарылмалы ауытқуы 

управляемое ценообразование - басқарылмалы баға 
белгіленімі

управляемые облигации - басқарылатын облигациялар
управляемые пассивы - басқарылатын пассивтер
управляемый банком траст-фонд - банк басқаратын 
сенім-қоры

управляемый плавающий курс - басқарылатын 
құбылмалы бағам

управляемый счет - басқарылатын шот
управляемый фонд - басқарылатын қор
управляющая компания - басқарушы компания 
управляющий - басқарушы 
управляющий агент - басқарушы агент
управляющий андеррайтер - басқарушы андеррайтер
управляющий банком - банк басқарушысы
управляющий гарант - басқарушы кепілгер
управляющий делами - іс басқарушы 
управляющий доверительный - сенімгер басқарушы
управляющий дочерним банком - еншілес банкті 
басқарушы

управляющий инвестиционного фонда - 
инвестициялық қордың басқарушысы

управляющий инвестиционным портфелем - 
инвестициялық қоржынды басқарушы

управляющий инвестиционным фондом - 
инвестициялық қорды басқарушысы

Управляющий комитет административного совета 
(АС) - Əкімшілік кеңестің басқарушы комитеті

Управляющий комитет совета почтовой 
эксплуатации (СПЭ) - Поштаны пайдалану кеңесінің 
басқарушы комитеті

управляющий конкурсной массой - конкурстық 
бұқараны басқарушы

управляющий конкурсный - конкурстық басқарушы
управляющий недвижимостью - жылжымайтын 
мүлікті басқарушы

управляющий номинальный - атаулы басқарушы
управляющий отделом маркетинга - маркетинг 
бөлімін басқарушы

управляющий отделом по связям с общественностью 
- жұртшылықпен байланыс бөлімін басқарушы

управляющий отделом сбыта - өткізу бөлімін 
басқарушы

управляющий пенсионным фондом - зейнетақы 
қорының басқарушысы

управляющий по кадрам - кадрлар жөніндегі 
басқарушы

управляющий по маркетингу - маркетинг жөніндегі 
басқарушы
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управляющий по рынку - нарық жөніндегі басқарушы
управляющий портфелем ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынын басқарушы

управляющий рисками - тəуекелдерді басқарушы
управляющий службой сбыта - өткізу қызметін 
басқарушы

управляющий трастом - сенім қорын басқарушы
управляющий филиалом банка - банк филиалын 
басқарушы

управляющий финансами корпорации - корпорация 
қаржысын басқарушы

управляющий фондом - қорды басқарушы
управляющий центральным банком - орталық банкті 
басқарушы

упразднение - жою, тарату, жабу
упразднение должности - қызметті жою, лауазымды 
жою

упразднение налогов - салықтарды жою
упреждающее предложение - ескертпелі ұсыныс
упростить - оңайлату
упрощение - ықшамдау, оңайлату
упрощение административно-управленческого 
аппарата - əкімшілік-басқару аппаратын ықшамдау

упрощение процедуры - рəсімді ықшамдау
упрощение таможенной процедуры - кеден рəсімін 
ықшамдау 

упрощение формальности - ресмилікті оңайлату
упрощенная система налогообложения - оңайлатылған 
салық салу жүйесі

упрощенная форма налоговой декларации - салық 
мағлұмдамасының оңайлатылған нысаны

упрощенная форма отчетности - есеп-қисаптың 
оңайлатылған нысаны

упрощенная форма применения взыскания - өндіріп 
алудың оңайлатылған нысаны

упрощенный порядок исчисления налогов - 
салықтарды есептеудің оңайлатылған тəртібі

упрощенный порядок таможенного оформления - 
кедендік ресімдеудің оңайлатылған тəртібі

упрощенный счет - оңайлатылған шот
упрощсение аппарата - аппаратты ықшамдау,  
жеңілдету

упругость - серпімділік
упущение - қапы жіберу 
упущение возможности - мүмкіндікті қапы жіберу 
упущение законного срока - заңды мерзімді өткізіп алу 

(қапы жіберу)
упущенная возможность заключить сделку по 
лучшей цене - мəмілені тəуір бағамен жасаудың қапы 
жіберілген мүмкіндігі

упущенная выгода - ұтылған пайда, ұтылысты пайда, 
жоғалған пайда, уыстан шығарып алған пайда‚ 
алынбай қалған пайда, қапы жіберілген пайда 

упущенная прибыль - ұтылған (алынбай қалған) пайда
уравнение - теңеу, теңестіру, теңдеу
уравнение баланса - теңгерімді теңдестіру
уравнение дохода - табысты теңестіру 
уравнение запасов - қорларды теңестіру

уравнение кассовых остатков - кассалық қалдықтарды 
теңдестіру

уравнение нормы прибыли - пайда мөлшерін теңестіру
уравнение обмена - айырбасты теңестіру, айырбас 
теңдеуі 

уравнение равновесия - тепе-теңдік теңдеуі
уравнение спроса - сұранысты теңестіру
уравнение учетное - есептік теңестіру, есептік теңдеу
уравнивание - теңдестіру
уравнивание в правах - құқықтарын теңдестіру
уравнивание цен - бағаны теңдестіру 
уравнивающая учетная ставка - теңдестіруші есеп 
мөлшерлемесі

уравнивающий платеж - теңдестіруші төлем
уравниловка - теңгермешілдік
уравнительная компенсационная пошлина - 
теңгермелі өтемдік баж

уравнительная пошлина - теңгермелі баж
уравнительное распределение - теңгермелі бөліс
уравнительность - теңгермешілік
уравнительные налоги - теңгермелі салықтар 
уравнительные сборы - теңгермелі алымдар
уравнительный фонд - теңдестірмелі қор
уравновешенная цена - теңдестірілген баға 
уравновешенный - теңдестірілген 
уравновешенный портфель операций - теңдестірілген 
операциялар қоржыны 

уравновешивание - теңестіру
уравновешивание льгот и издержек - жеңілдіктер мен 
шығынды теңдестіру

уравновешивание спроса и предложения - сұраныс 
пен ұсынысты теңестіру

урбанизация - урбанизация, кенттену
урегулирование - реттеу 
урегулирование в судебном порядке - сот тəртібімен 
реттеу

урегулирование валютного курса - валюта бағамын 
реттеу

урегулирование дела - істі реттеу
урегулирование долга - борышты реттеу
урегулирование долговых обязательств - борышкерлік 
міндеттемелерді реттеу

урегулирование компенсационное - өтемақылық  
реттеу

урегулирование компромиссное - ымыралық реттеу
урегулирование конфликта - жанжалды реттеу
урегулирование нарушения - бұзушылықты жөнге 
келтіру

урегулирование отношений - қарым-қатынасты реттеу
урегулирование претензий - кінəрат-талаптарды   
реттеу

урегулирование разногласий - келіспеушілікті реттеу
урегулирование расчетов - есеп-қисапты реттеу
урегулирование сальдо по счету - шот бойынша 
сальдоны реттеу 

урегулирование спора - дау-дамайды реттеу
урегулирование спора через арбитраж - дауды төрелік 
сот арқылы реттеу
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урегулирование споров между банками и клиентами 
через неофициальный орган - банктер мен клиенттер 
арасындағы дауларды бейресми орган арқылы реттеу

урегулирование судебное - сот жолымен реттеу
урегулирование счетов - шоттарды реттеу
урегулирование таможенных пошлин - кеден бажын 
реттеу

урегулирование убытков - залалды реттеу
урегулирование цен - бағаны реттеу
урегулированный расчет - реттелген есеп айырысу
урегулированный счет - реттелген шот
“урегулирователь” - “реттеуші”
урегулировать - ретке келтіру
урегулировать сделку - мəмілені реттеу
урегулировать фьючерсный контракт - фьючерстік 
келісімшартты реттеу

урезанный отчет - қырқылған инфляция, күзелген 
инфляция

урезать заем - қарызды қысқарту
урезка - қысқарту
урезка оклада - айлықақыны қысқарту
урезывание - қысқарту, кесіп тастау
урезывание заемных средств - қарыз қаражатын кесіп 
қысқарту

урезывание заработной платы - жалақыны қысқарту
урезывание расходов на социальные нужды 

- əлеуметтік мұқтаждарға арналған шығысты     
қысқарту

урна - урна (сайлау бюллетеньдерін салатын жəшік)
уровень - деңгей, дəреже 
уровень бедности - кедейлік деңгейі 
уровень безработицы - жұмыссыздық деңгейі 
уровень валютного курса - валюта бағамының деңгейі
уровень валютных резервов - валюталық сақтық 
қорлардың деңгейі

уровень внутренних цен - ішкі баға деңгейі
уровень выплат страхового возмещения - сақтандыру 
өтемін төлеу деңгейі

уровень гарантий - кепілдіктер деңгейі
уровень дефицита - тапшылық деңгейі
уровень диверсификации инвестиционного портфеля 

- инвестициялық қоржынның əртараптандырылу 
деңгейі

уровень достаточности собственного капитала - 
меншікті капиталдың жеткіліктілігі деңгейі

уровень достижений - жетістіктер деңгейі
уровень дохода - табыс деңгейі
уровень доходности - табыстылық деңгейі
уровень доходности дивидендов - дивидендтің 
табыстылығы деңгейі

уровень жизни - тұрмыс деңгейі 
уровень занятости - жұмыспен қамтылу деңгейі 
уровень запаса - босалқы қор деңгейі
уровень запродаж - күн ілгері сату деңгейі
уровень заработной платы - жалақы деңгейі
уровень инвестирования - инвестициялау деңгейі
уровень инфляции - инфляция деңгейі
уровень капитализации - капиталдану деңгейі

уровень кассовых резервов - кассалық сақтық қорлар 
деңгейі

уровень качества - сапа деңгейі
уровень критерия - көрсеткіш деңгейі 
уровень курса - бағам деңгейі
уровень курса национальной валюты - ұлттық валюта 
бағамының деңгейі 

уровень ликвидности - өтемпаздық деңгейі, өтімділік 
деңгейі

уровень льготный - жеңілдікті деңгей
уровень макроэкономический - макроэкономикалық 
деңгей

уровень минимальный - ең төмен деңгей 
уровень накопления - қорлану деңгейі
уровень налогообложения - салық салу деңгейі
уровень неустойчивости обмена валюты - валютаны 
айырбастау тұрақсыздығының деңгейі 

уровень обслуживания - қызмет көрсету деңгейі
уровень ответственности - жауапкершілік деңгейі
уровень оформления - рəсімдеу деңгейі
уровень поддержки - қолдау деңгейі 
уровень поддержки цены акции - акция бағасын қолдау 
деңгейі

уровень полезности - пайдалылық деңгейі
уровень полной занятости - жұмыспен толық қамтылу 
деңгейі

уровень полномочий - өкілеттік деңгейі
уровень поступления заказов - тапсырыстардың түсу 
деңгейі

уровень потребления - тұтыну деңгейі
уровень предельный - шекті деңгей
уровень продаж - сату деңгейі
уровень прожиточный - күнкөріс деңгейі
уровень профессиональный - кəсіби деңгей
уровень процента на денежном рынке - ақша 
нарығындағы пайыз деңгейі

уровень процентных ставок - пайыздық мөлшерлеме 
деңгейі

уровень равновесия - тепе-теңдік деңгейі, теңдестік 
деңгейі

уровень развития - даму деңгейі
уровень рентабельности - пайдалылық дəрежесі
уровень риска - тəуекел (қатер) деңгейі
уровень сбыта - өткізу деңгейі
уровень спроса на деньги - ақшаға сұраныс деңгейі
уровень средней заработной платы - орташа жалақы 
деңгейі

уровень средний - орташа деңгей
уровень ставок - мөлшерлемелер деңгейі
уровень текущей стоимости финансового 
инструмента - қаржы құралының ағымдағы құнының 
деңгейі 

уровень технологии - технология деңгейі
уровень товарных запасов - тауар қорларының    
деңгейі

уровень товарных запасов на конец отчетного 
периода - тауар қорларының есептік кезеңнің 
аяғындағы деңгейі

УРЕГУЛИРОВАНИЕ



1063

уровень товарных запасов на начало отчетного 
периода - тауар қорларының есептік кезеңнің 
басыңдағы деңгейі

уровень торговой наценки - сауда үстемесінің деңгейі
уровень трудоспособности - еңбекке жарамдылық 
деңгейі 

уровень убыточности - залалдылық деңгейі
уровень управленческий - басқарушылық деңгей
уровень устойчивый - орнықты деңгей
уровень цен - баға деңгейі
уровень экономического развития - экономикалық 
даму деңгейі

уровень экономической активности - экономикалық 
белсенділік деңгейі

уровень эффективности - тиімділік деңгейі
урон - нұқсан, зиян 
усадебная недвижимость - үй-жайлық жылжымайтын 
мүлік

усваивание - игеру, сіңіру
усвоение - игеру
усердие - талап, ынта
усиление - күшейту, күшею
усиление банковского надзора - банк бақылауын 
күшейту

усиление давления - қысымды күшейту
усиление конкуренции - бəсекені күшейту
усиление контроля - бақылауды күшейту
усиление надзора - қадағалауды күшейту
усиленный закон больших чисел - күшейтілген үлкен 
сандар заңы

усиливать колебания цен - бағаның ауытқуын   
күшейту

усилие - күш-жігер, күш салу
усилия лоббистские - лоббистік күш салу
усилия целенаправленные - мақсаткерлік күш-жігер
ускорение - жеделдету, шапшаңдату
ускорение темпа - қарқынды жеделдету
ускоренная амортизация - жеделдетілген тозымпұл
ускоренная почта - жеделдетілген пошта
ускоренная почтовая связь - жеделдетілген пошта 
байланысы

ускоренное списание - жеделдетілген есептен шығару
ускоренные платежи - жеделдетілген төлемдер
ускоряющая оговорка - жеделдетуші ескертпе
условие - жағдай, шарт, талап, ереже 
условие “без залога” - “кепілзатсыз” шарт 
условие “без ипотеки” - “ипотекасыз” шарт 
условие “реальная стоимость” - “нақты құн” шарты 
условие антидевальвации - девальвацияға қарсы шарт 
условие базисное - базистік шарт
условие банковское - банк шарты
условие в кредитном соглашении - несие келісіміндегі 
шарт 

условие выдачи лицензии - лицензия беру шарты
условие выкупа - өтеуін төлеп алу шарты
условие выпуска - акциялар шығару шарты 
условие гарантийного соглашения - кепілдікті келісім 
шарты 

условие добровольного страхования - ерікті 
сақтандыру шарты

условие договора - шарт талабы 
условие договора о займе - қарыз туралы шарт талабы 
условие договора продажи - сату шартының талабы
условие договора страхования - сақтандыру шартының 
талабы

условие договора транспортировки - тасымалдау 
шартының талабы

условие изменения графика погашения кредита - 
кредитті өтеу кестесінің өзгеруі шарты

условие ипотечного соглашения - ипотекалық келісім 
шарты 

условие исключительного дилерства - айрықша 
дилерлік шарты

условие конверсии - айырбасталым шарты
условие о переуступке - қайта табыстау туралы шарт 

(сақтандыруда)
условие о предъявлении - ұсыну туралы шарт
условие о риске - тəуекел (қатер) туралы шарт
условие об оценке ущерба - зиянды бағалау туралы 
талап (сақтандыруда)

условие обмена ценной бумаги - бағалы қағазды 
айырбастау талабы

условие предоставления ссуды - несие беру шарты
условие ускоренного погашения ссуды - несиені жедел 
өтеу шарты

условия “скользящей шкалы” - “сырғымалы шəкіл” 
шарттары 

условия аккредитива - аккредитив шарттары
условия акцептования - акцептеу (ризалық беру) 
шарттары

условия аннулирования - күшін жою шарттары
условия аннулирования документа - құжаттың күшін 
жою шарттары

условия аукциона - аукцион шарттары
условия бартера - баспа-бас айырбас шарттары
условия благоприятные - қолайлы жағдай
условия валютные - валюталық шарттары
условия возврата денег - ақшаны қайтару шарттары
условия выпуска пенных бумаг - бағалы қағаздар 
шығару шарттары

условия гарантии - кепілдік шарттары
условия денежной эмиссии - ақша эмиссиясы  
шарттары

условия денежные - ақша шарттары
условия деятельности банка - банк қызметінің 
шарттары

условия дисконтирования - дисконттау шарттары
условия договоров купли-продажи - сатып алу-сату 
шарттарының талаптары

условия документарного аккредитива - құжаттамалық 
аккредитив шарттары

условия долгового обязательства - борыштық 
міндеттеме талаптары

условия допустимые - рауалы шарттар
условия досрочного выкупа - мерзімінен бұрын өтеуін 
төлеп алу шарттары
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условия доступа на внешний рынок - сыртқы нарыққа 
жіберу шарттары

условия единые - бірыңғай шарттар
условия ежемесячного расчета - ай сайынғы есеп 
айырысу шарттары

условия жизни - тұрмыс жағдайы 
условия жилищно-бытовые - тұрғын үй-тұрмыс 
жағдайы

условия жилищные - тұрғын үй жағдайы
условия заделки отправлений - жөнелтімдерді 
дайындау шарттары

условия займа - қарыз шарттары
условия защитные - қорғаныш талаптары
условия инкассо - инкассо талаптары
условия ипотечной ссуды - ипотекалық несие шарттары
условия кабальные - кіріптарлық шарттар
условия коммерческие - коммерциялық талаптар
условия коммерческой сделки - коммерциялық мəміле 
талаптары

условия компенсации - өтемақы шарттары
условия конвергенции - конвергенция талаптары
условия консигнации - консигнация талаптары
условия контракта - келісімшарт талаптары
условия кредита - кредит шарттары 
условия кредитования - несиелендіру шарттары
условия купли-продажи - сатып алу-сату шарттары
условия куртажа - куртаж шарттары
условия лицензии - лицензия шарттары
условия лицензионные - лицензиялық талаптар
условия льготные - жеңілдікті шарттар
условия назначения пенсии - зейнетақы тағайындау 
шарттары

условия назначения пособия - жəрдемақы тағайындау 
шарттары

условия найма - жалдау шарттары 
условия наличного расчета - қолма-қол есеп айырысу 
шарттары

условия начисления процентов - пайыз есептеу 
шарттары

условия обеспечения - қамтамасыз ету шарттары
условия обмена - айырбас талаптары
условия обременительные - ауыртпалықты шарттар
условия обслуживания - қызмет көрсету шарттары
условия обязательные - міндетті шарттар
условия оплаты - төлемақы шарттары, төлеу шарттары
условия оплаты наличными - қолма-қол ақшамен 
төлеу шарттары

условия оплаты счета - шотты төлеу шарттары
условия оплаты труда - еңбекке ақы төлеу шарттары, 
еңбекақы шарттары

условия опциона - опцион талаптары
условия перевозки - тасымал шарттары
условия перестрахования - қайта сақтандыру шарттары
условия платежа - төлем шарттары 
условия погашения - өтеу шарттары
условия погашения кредита - кредитті өтеу шарттары
условия подписки - жазылу шарттары, жазылыс 
шарттары

условия покупки - сатып алу шарттары
условия поставки - жеткізілім шарттары
условия предельные - шекті шарттар
условия предложения - ұсыныс шарттары
условия предоплаты - алдын ала төлеу талаптары
условия предоставления кредита - кредит беру 
шарттары

условия предоставления финансовых услуг - қаржы 
қызметін көрсету шарттары

условия преимущественные - артықшылықты шарттар
условия приема - қабылдау шарттары
условия приемлемые - қабылдауға болатын шарттар
условия применениия специального налогового 
режима - арнаулы салық режимін қолдану шарттары

условия проведения конкурса - конкурсты өткізу 
шарттары

условия продажи - сату шарттары
условия продажи облигаций - облигацияларды сату 
шарттары

условия продажи с аукциона - аукционнан сату 
шарттары

условия проектные - жобалық шарттар
условия работы (рабочие) - жұмыс жағдайы 
условия равновесия - теңдестік шарттар, тепе-теңдік 
шарттары

условия равноправные - тең құқықты жағдай
условия равные - тең жағдай
условия расчета (расчетные) - есеп айырысу шарттары 
условия регистрации ценных бумаг на бирже - 
биржада бағалы қағаздарды тіркеу шарттары

условия регулирования платежей - төлемдерді реттеу 
шарттары

условия сбыта - өткізу шарттары
условия сделки - мəміле шарттары
условия сотрудничества - ынтымақтастық шарттары
условия социально-бытовые - əлеуметтік-тұрмыстық 
жағдай

условия социальные - əлеуметтік жағдай
условия ссуды - несие шарттары
условия стандартные - стандартты шарттар
условия страхования - сақтандыру шарттары
условия страхового полиса - сақтандыру полисінің 
шарттары

условия тендера - тендер шарттары
условия технические - техникалық шарттар
условия технического обслуживания - техникалық 
қызмет көрсету шарттары

условия технологические - технологиялық шарттар
условия типовые - тұрпаттық шарттар
условия торговли (торговые) - сауда шарттары 
условия транспортировки - тасымалдау шарттары
условия транспортные - көлік шарттары
условия труда - еңбек жағдайы 
условия ускоренного платежа - жеделдетілген төлем 
шарттары

условия финансирования - қаржыландыру шарттары
условия финансовые - қаржы жағдайы
условия ценовые - баға шарттары
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условия экологические - экологиялық жағдай
условия экономические - экономикалық жағдай
условия экстремальные - төтенше жағдай
условия юридические - заңи талаптар
условленное слово - шартты сөз, уағдалы сөз
условная валюта - шартты валюта 
условная единица - шартты бірлік, шартты өлшем
условная задолженность - шартты берешек
условная облигация - шартты облигация
условная ответственность - шартты жауапкершілік
условная оценка акций для целей бухгалтерского 
учета - бухгалтерлік есеп мақсаттары үшін 
акцияларды шартты бағалау

условная покупка - шартты түрде сатып алу 
условная продажа - шартты түрде сату
условная процентная ставка - шартты пайыздық 
мөлшерлеме 

условная сделка - шартты мəміле 
условная стоимость - шартты құн
условная цена - шартты баға
условно оцениваемый актив - шартты түрде 
бағаланатын актив

условное денежное обязательство - шартты ақша 
міндеттемесі

условное депонирование - шартты түрде депозиттеу
условное обязательство - шартты міндеттеме
условное обязательство гарантии - кепілдіктің шартты 
міндеттемесі

условное осуждение - шартты түрде айыптау
условное подтверждение - шартты түрде қуаттау 
условное подтверждение законности ценной бумаги - 
бағалы қағаздардың заңдылығын шартты түрде қуаттау

условное право - шартты құқық
условное предложение - шартты ұсыныс 
условно-начисленная стоимость - шартты түрде 
есептелген құн

условно-постоянные расходы - шартты түрде тұрақты 
шығыс

условно-принятая стоимость акции - акцияның 
шартты түрде қабылданған құны

условность - шарттылық
условно-фиксированный залог - шартты түрде 
тиянақталған кепілзат

условно-чистая прибыль - шартты түрде таза пайда
условно-чистая продукция - шартты түрде таза өнім
условные вклады - шартты салымдар
условные обязательства и выгоды - шартты 
міндеттемелер мен пайдалар 

условные счета - шартты шоттар
условные ценности - шартты құндылықтар
условный - шартты
условный акцепт - шартты акцепт, шартты ризалық
условный аннуитет - шартты аннуитет
условный арест имущества налогоплательщика - 
салық төлеушінің мүлкін шартты түрде тұтқындау

условный базис определения налога - салықты 
айқындаудың шартты базисі

условный банковский депозит - шартты банк депозиті

условный валютный курс - шартты валюта бағамы 
условный вклад - шартты салым
условный владелец - шартты иеленуші
условный выпуск - шартты шығарылым 
условный депозит - шартты депозит
условный доверительный собственник - шартты 
сенімгер меншіктенуші

условный договор о купле-продаже - сатып алу-сату 
туралы шартты түрдегі шарт

условный душеприказчик - шартты түрде өсиет алушы
условный залог - шартты кепілзат
условный знак - шартты белгі
условный индоссамент - шартты индоссамент
условный капитал - шартты капитал
условный номер - шартты нөмір 
условный ордер - шартты ордер
условный приказ - шартты бұйрық 
условный приказ клиента брокеру - клиенттің 
брокерге шартты бұйрығы

условный риск - шартты тəуекел (қатер)
условный способ определения налоговой базы - салық 
базасын айқындаудың шартты тəсілі

условный центральный курс - шартты орталық     
бағам

услуга почтовой связи - пошта байланысы көрсететін 
қызмет

услуга, услуги - қызмет, қызметтер көрсету, көрсетілетін 
қызметтер

услуги агента - агент көрсететін қызметтер
услуги агентства - агенттік көрсететін қызметтер
услуги адвоката - адвокат көрсететін қызметтер
услуги административные - əкімшілік көрсететін 
қызметтер

услуги аудиторские - аудиторлық қызметтер көрсету
услуги банка по хранению ценностей клиента - 
банктің клиенттің құндылықтарын сақтау жөнінде 
қызметтер көрсетуі

услуги банка по хранению ценностей, документов - 
банктің құндылықтарды, құжаттарды сақтау жөнінде 
қызметтер көрсетуі

услуги банка-корреспондента - корреспондент-банктің 
қызметтер көрсетуі

услуги банковские - банк көрсететін қызметтер
услуги бесплатные - тегін көрсетілетін қызметтер
услуги брокерские - делдалдық қызметтер көрсету
услуги бытовые - тұрмыстық қызметтер көрсету
услуги взаимные - өзара қызметтер көрсету
услуги вычислительных центров - есептеу 
орталықтары көрсететін қызметтер

услуги гарантийные - кепілдікті қызметтер көрсету
услуги гарантированные - көрсетілетін кепілдікті 
қызметтер, кепілдік берілген қызметтер көрсету

услуги государственных органов - мемлекеттік 
органдар көрсететін қызметтер

услуги депозитария - депозитарий көрсететін 
қызметтер, депозитарийдің қызметтер көрсетуі

услуги депозитарные - депозитарлық қызметтер 
көрсету
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услуги инвестиционные - инвестициялық қызметтер 
көрсету

услуги инкассации - инкассация қызметтерін көрсету 
услуги информационно-справочные - ақпараттық-
анықтамалық қызметтер көрсету

услуги информационные - ақпараттық қызметтер 
көрсету

услуги исламского перестрахования (ре-такафул) - 
исламдық қайта сақтандыру қызметтерін көрсету (ре-
такафул) 

услуги исламского страхования (такафул) - исламдық 
сақтандыру (такафул) қызметтерін көрсету 

услуги кастодиальные - кастодиандық қызметтер 
көрсету

услуги коммерческие - коммерциялық қызметтер 
көрсету 

услуги комплексные - кешенді қызметтер көрсету
услуги конкурентные - бəсекелік қызметтер көрсету
услуги консалтинговые - консалтингілік қызметтер 
көрсету

услуги консультационные - кеңес беру қызметтерін 
көрсету

услуги кредитные - кредиттік қызметтер көрсету
услуги курьерской почты - шабармандық пошта 
қызметтерін көрсету

услуги лизинговые - лизингілік қызметтер көрсету
услуги льготные - жеңілдікті қызметтер көрсету
услуги маркетинга - маркетинг қызметтерін көрсету
услуги нефинансовые - бейқаржылық қызметтер 
көрсету

услуги нотариальные - нотариалдық қызметтер  
көрсету

услуги образовательные - білім саласындағы қызмет
услуги оценочные - бағалау қызметтерін көрсету
услуги платные - ақылы қызметтер көрсету
услуги по кредитованию - несиелендіру бойынша 
қызметтер көрсету

услуги по номинальному держанию - атаулы ұстау 
жөніндегі қызметтерді көрсету 

услуги по перевозке - тасымалдау бойынша қызметтер 
көрсету

услуги по продаже - сату бойынша қызметтер көрсету
услуги по социальному обеспечению - əлеуметтік 
қамсыздандыру бойынша қызметтер көрсету

услуги по страхованию - сақтандыру бойынша 
қызметтер көрсету

услуги по управлению имуществом - мүлікті басқару 
бойынша қызметтер көрсету

услуги по финансированию - қаржыландыру жөнінде 
қызметтер көрсету

услуги посреднические - делдалдық қызметтер көрсету
услуги потребительские - тұтыну қызметтерін көрсету 
услуги почтой - пошта көрсететін қызметтер
услуги расчетные - есеп айырысу қызметтерін көрсету
услуги социальные - əлеуметтік қызметтер көрсету
услуги спецсвязи - арнаулы байланыс қызметтерін 
көрсету 

услуги страховые - сақтандыру қызметтерін көрсету

услуги технико-экономические - техникалық-
экономикалық қызметтер көрсету

услуги технологические - технологиялық қызметтер 
көрсету 

услуги трастовые - сенімгерлік қызметтер көрсету
услуги ускоренной почты - жеделдетілген пошта 
қызметтерін көрсету

услуги факсимильной связи - факсимилелік байланыс 
қызметтерін көрсету

услуги факторинговые - факторингілік қызметтер 
көрсету

услуги финансовые - қаржылық қызметтер көрсету
услуги фискального агента - қазыналық агент 
көрсететін қызметтер

услуги фондовые - қор қызметтерін көрсету
услуги экономические - экономикалық қызметтер 
көрсету

услуги экспертные - сараптамалық қызметтер көрсету
услуги электронной почты - электрондық пошта 
қызметтерін көрсету

услуги юридические - заңи қызметтер көрсету
усмотрение - қарау
усовершенствование - жетілдіру, кемелдендіру
усовершенствование описей - тізімдемелерді жетілдіру
усовершенствование техническое - техникалық 
жетілдіру

усовершенствование технологическое - технологиялық 
жетілдіру

усовершенствовать - жетілдіру
успех - табыс, сəттілік
успешно пройти аудиторскую проверку - аудиторлық 
тексеруден ойдағыдай өту

успешное использование заемных средств - қарыз 
қаражатын ойдағыдай пайдалану

успешный - ойдағыдай, табысты
успокаивающая цена - тыныштандырушы баға 
усреднение - орташалау, орташаландыру 
усреднение дохода - табысты орташалау
устав - жарғы 
устав акционерного общества - акционерлік қоғам 
жарғысы

устав акционерной компании - акционерлік компания 
жарғысы

устав АО “Казпочты” - “Қазпошта” АҚ жарғысы
устав ассоциации - қауымдастық жарғысы
устав банка - банк жарғысы
устав биржи - биржа жарғысы
устав Внешторгбанка - Сыртқы сауда банкінің жарғысы
устав ВПС - ДПО жарғысы
устав Казпочты - Қазпошта жарғысы
устав коммерческого банка - коммерциялық банк 
жарғысы

устав компании - компания жарғысы
устав корпорации - корпорация жарғысы
устав народного банка - халық банкінің жарғысы
устав народного сберегательного банка - халық жинақ 
банкінің жарғысы

устав Нацбанка - Ұлттық Банк жарғысы
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устав общества - қоғам жарғысы
устав организации - ұйым жарғысы
устав сбербанка - жинақ банкінің жарғысы
устав стройбанка - құрылыс банкінің жарғысы
устав товарищества - серіктестік жарғысы
устав товарной биржи - тауар биржасының жарғысы
устав учредительный - құрылтай жарғысы
устав фирмы - фирманың жарғысы
устав юридического лица - заңды тұлғаның жарғысы
уставной капитал - жарғылық капитал
уставной резерв - жарғылық сақтық қор
уставные нормы - жарғылық нормалар, жарғылық 
өлшемдер 

уставный акционерный капитал - жарғылық 
акционерлік капитал 

уставный капитал - жарғылық капитал 
уставный капитал акционерного общества - 
акционерлік қоғамның жарғылық капиталы

уставный капитал банка - банктің жарғылық капиталы
уставный капитал товарищества с ограниченной 
ответственностью - жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктің жарғылық капиталы

уставный номинальный капитал - жарғылық атаулы 
капитал

уставный резерв - жарғылық сақтық қор 
уставный фонд - жарғылық қор 
уставный фонд банка - банктің жарғылық қоры
уставный фонд совместного предприятия - бірлескен 
кəсіпорынның жарғылық қоры

уставный фонд страховой организации - сақтандыру 
ұйымының жарғылық қоры

уставный фонд страховщика - сақтандырушының 
жарғылық қоры

уставный фонд товарищества (предприятия, 
объединения) - серіктестіктің (кəсіпорынның, 
бірлестіктің) жарғылық қоры

уставы вексельные - вексельдік жарғылар
устанавливать дивиденд - дивиденд белгілеу
устанавливать завышенные цены - көтеріңкі баға 
белгілеу

устанавливать ипотеку - ипотеканы белгілеу
устанавливать курс - бағамды белгілеу
устанавливать курс тратты - тратта бағамын белгілеу
устанавливать курс ценной бумаги - бағалы қағаз 
бағамын белгілеу

устанавливать куртаж - куртаж белгілеу
устанавливать металлическое содержание денег - 
ақшаның металл құрамын белгілеу

устанавливать отношения с банком - банкпен 
қатынасты белгілеу

устанавливать процентную ставку - пайыздық 
мөлшерлемені белгілеу

устанавливать срок платежа - төлем мерзімін белгілеу
устанавливать ставку комиссионного 
вознаграждения - комиссиялық сыйақы 
мөлшерлемесін белгілеу

устанавливать ставку по ссуде - несие бойынша 
мөлшерлеме белгілеу

устанавливать условия ликвидации консорциума - 
консорциумды тарату шарттарын белгілеу

устанавливать цену - баға белгілеу
установить - белгілеу, орнату 
установить наличность - қолма-қол ақшаны белгілеу
установить регламент - регламент белгілеу
установка - құру, орнату; бағыт, нұсқау, нұсқама, 
қондырғы

установка размера вознаграждения - сыйақы мөлшерін 
белгілеу

установка целевая - мақсатты бағыт
установление - белгілеу 
установление адреса - мекенжайды анықтау
установление валютного курса - валюта бағамын 
белгілеу

установление валютного паритета - валюта тепе-
теңдігін белгілеу

установление двойной цены - қосарлы баға белгілеу
установление делового сотрудничества - іскерлік 
ынтымақтастық орнату

установление деловых отношений - іскерлік қарым-
қатынас орнату 

установление директив - директивалар белгілеу
установление дискриминационных цен - кемсітпе баға 
белгілеу 

установление достоверности документа - құжаттың 
нақтылығын анықтау

установление единой цены - бірыңғай баға белгілеу
установление жесткого контроля - қатал бақылау 
орнату

установление закона - заң белгілеу
установление законности - заңдылықты белгілеу
установление зональных цен - аймақтық баға белгілеу
установление квоты - үлестеме белгілеу
установление компенсации - өтемақы белгілеу
установление контактов - байланыс орнату
установление контроля - бақылау орнату
установление корреспондентских отношений - 
корреспонденттік қарым-қатынасты белгілеу

установление кредитного лимита - кредит лимитін 
белгілеу

установление курса - бағамды белгілеу 
установление курса валюты к доллару - валютаның 
долларға қатысты бағамын белгілеу

установление лимита - лимит белгілеу
установление масштаба цен - баға ауқымын белгілеу
установление металлического содержания денег - 
ақшаның металл құрамын белгілеу

установление монополии - монополия орнату
установление моратория - мораторий белгілеу
установление надбавки - үстеме белгілеу
установление налоговых ставок - салық 
мөлшерлемелерін белгілеу

установление нормативов - нормативтер белгілеу
установление нормы - норма белгілеу
установление общего таможенного тарифа - жалпы 
кедендік тарифті белгілеу

установление ограничения - шектеу орнату
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установление оклада - айлықақыны белгілеу
установление ответственности - жауапкершілікті 
белгілеу

установление отношений - қарым-қатынас орнату
установление официального валютного курса - 
валютаның ресми бағамын белгілеу

установление первоочередности - бірінші кезектілікті 
белгілеу

установление платы - төлемақы белгілеу
установление подлинности - түпнұсқалылықты  
анықтау

установление порядка - тəртіп орнату
установление потолка цен - бағаның жоғарғы шегін 
белгілеу

установление предела - шек белгілеу
установление процедуры - рəсім белгілеу
установление процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлемені белгілеу

установление равновесия между сбережениями 
и инвестициями - жинақ ақша мен инвестиция 
арасындағы тепе-теңдікті анықтау

установление размера вознаграждения - сыйақы 
мөлшерін белгілеу 

установление размера страхового взноса - сақтандыру 
жарнасының мөлшерін белгілеу

установление сдерживающих цен - тежеуші баға 
белгілеу

установление стоимости - құнын белгілеу
установление стоимости валюты - валютаның құнын 
белгілеу

установление суммы возмещения убытков - залалды 
өтеу сомасын белгілеу

установление суммы расходов - шығыстың сомасын 
белгілеу

установление суммы убытков - залал сомасын белгілеу
установление тарифа - тариф белгілеу
установление теневых цен - көлеңкелі бағаны анықтау
установление трансфертных цен - трансферттік бағаны 
белгілеу

установление уровня цен - баға деңгейін белгілеу
установление цен - баға белгілеу
установление цен в условиях конкуренции - бəсеке 
жағдайында баға белгілеу

установление цен на закрытых торгах - жабық сауда-
саттықта баға белгілеу

установление цен на основе изучения спроса - 
сұранысты зерделеу негізінде баға белгілеу

установление цен на основе предельных издержек - 
шекті шығынның негізінде баға белгілеу

установление цен на основе уровня текущих цен - 
ағымдағы баға деңгейінің негізінде баға белгілеу

установление цен с включением транспортных 
расходов - көлік шығынын қосып баға белгілеу

установление цен с учетом стоимости доставки - 
жеткізу құнын ескере отырып баға белгілеу

установление цен(ы) - баға белгілеу
установление цены на риск - тəуекелдік бағасын 
белгілеу, қауіп-қатердің бағасын белгілеу

установление цены по методу “издержки плюс” - 
бағаны “шығын плюс” деген əдіс бойынша белгілеу

установление цены по методу “следуй за лидером” 
- бағаны “көшбасшының соңынан ер” деген əдіс 
бойынша белгілеу

установление цены по методу “снять пенки” - бағаны 
“көбігін қалқу” деген əдіс бойынша белгілеу

установление цены по методу “цена проникновения” 
- бағаны “дендеп ену бағасы” деген əдіс бойынша 
белгілеу

установление шкалы цен - баға шəкілін белгілеу
установленная законом инвестиция - заңмен 
белгіленген инвестиция

установленная законом процентная ставка - заң 
белгілеген пайыздық мөлшерлеме

установленная стоимость - белгіленген құн
установленная цена - белгіленген баға
установленное законом преимущественное 
право кредитора - несиегердің заң белгілеген 
артықшылықты құқығы

установленное законом слияние - заңмен белгіленген 
қосылу 

установленной пробы - сынамасы белгіленген, 
белгіленген сынамадағы (күміс туралы)

установленные законом обязательные резервы - 
заңмен белгіленген міндетті сақтық қорлар

установленные законом потребности в резервах - заң 
белгілеген сақтық қор қажеттіліктері

установленные законом проценты - заң белгілеген 
пайыздар

установленные льготы - белгіленген жеңілдіктер
установленные пределы дневного изменения цен - 
бағаның күндізгі өзгеруінің белгіленген шегі

установленный - белгіленген (мерзім, баға туралы)
установленный долг - белгіленген борыш
установленный законом - заңмен белгіленген
установленный законом запас - заң белгілеген босалқы 
қор

установленный законом предел кредитования - 
несиелендірудің заң белгілеген шегі

установленный законом резерв - заң белгілеген сақтық 
қор

установленный кредитором - несиегер белгілеген
установленный курс - белгіленген бағам
установленный платеж - белгіленген төлем
установленный порядок - белгіленген тəртіп
установленный предел повышения цен - бағаны 
арттырудың белгіленген шегі

установленный срок (валютной операции) - 
белгіленген мерзім (валюталық операцияның)

установленный срок платежа - төлемнің белгіленген 
мерзімі

установленный уровень риска - тəуекелдің (қатердің) 
белгіленген деңгейі

установочные данные - айқындама деректер
устаревание - ескіру, көнеру 
устаревший документ - ескірген құжат
устарелый - ескірген, көнерген 
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устная договоренность - ауызша уағдаластық 
устная коммуникация - ауызекі қатысым 
устное предупреждение - ауызша ескертпе, ауызекі 
ескертпе

устный договор - ауызекі шарт
устойчивая валюта - орнықты валюта
устойчивая компания - орнықты компания
устойчивая конъюнктура рынка - нарықтың орнықты 
жағдаяты

устойчивая прибыль - орнықты пайда
устойчивая тенденция - орнықты үрдіс
устойчивая тенденция движения курсов ценных 
бумаг - бағалы қағаздар бағамы қозғалысының 
тұрақты беталысы

устойчивая цена - орнықты баға
устойчивое движение курсов ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының орнықты қозғалысы

устойчивое денежное обращение - орнықты ақша 
айналысы

устойчивое развитие - орнықты даму
устойчивость - орнықтылық, тұрақтылық, тұрлаулылық
устойчивость банка - банктің орнықтылығы
устойчивость банковской системы - банк жүйесінің 
орнықтылығы

устойчивость валютного курса - валюта бағамының 
орнықтылығы

устойчивость валютной системы - валюта жүйесінің 
орнықтылығы 

устойчивость валюты - валютаның орнықтылығы
устойчивость денег - ақшаның орнықтылығы
устойчивость денежного обращения - ақша 
айналысының орнықтылығы

устойчивость курса - бағамның орнықтылығы
устойчивость рынка - нарықтың орнықтылығы
устойчивость финансовая - қаржының орнықтылығы
устойчивость цен - бағаның орнықтылығы
устойчивость экономики - экономиканың 
орнықтылығы

устойчивые пассивы - орнықты пассивтер
устойчивые ценные бумаги - орнықты бағалы қағаздар
устойчивый - орнықты (бағам туралы, бағалы қағаздар 
туралы)

устойчивый курс - орнықты бағам
устойчивый рост - тұрақты өсу
устойчивый рост экономики - экономиканың тұрақты 
өсуі

устойчивый рынок - орнықты нарық 
устойчивый рынок с тенденцией к понижению - 
төмендеу үрдісіндегі орнықты нарық

устойчивый рынок, характеризующийся стабильным 
курсом - тұрақты бағаммен сипатталатын орнықты 
нарық 

устойчивый экономический рост - тұрақты 
экономикалық өсу 

устранение - жою, алып тастау
устранение барьеров - тосқауылдарды жою
устранение дефицита - тапшылықты жою
устранение недостатков - кемшіліктерді жою

устранение преимуществ - басымдықты жою
устранение препятствий - кедергілерді жою
устранение различий - айырмашылықтарды жою
устранение разницы - айырманы жою
устранение разногласий - келіспеушілікті жою
устранение трудностей - қиыншылықты жою
устранить затруднение - қиыншылықты жою
устройство - құрылым, құрылғы
устройство административное - əкімшілік құрылым
устройство административно-территориальное - 
əкімшілік-аумақтық құрылым

устройство государственное - мемлекеттік құрылым
устройство запоминающее - есте сақтау құрылғысы
устройство захвата отправлений по одному - 
жөнелтімдерді бір-бірлеп қармау құрылғысы

устройство контроля монет - мəнеттерді бақылау 
құрылғысы

устройство социальное - əлеуметтік құрылым
устройство, считывающее флюоресцентные отметки - 
флюоресценттік белгілерді санайтын құрылғы

устройство управления - басқару құрылымы
уступать - жолын беру, көну, кеңшілік жасау
уступка - шегінім‚ кеңшілік 
уступка в пользу другого - басқаның пайдасына шегіну‚ 
біреудің пайдасына кеңшілік жасау, біреудің пайдасына 
жолын беру

уступка в цене - бағада шегіну, бағадағы шегінім 
уступка международного банковского кредита - 
халықаралық банк несиесіне кеңшілік жасау

уступка прав - құқықтарға кеңшілік жасау
уступка прав на залог - кепілзатқа құқықтарға кеңшілік 
жасау

уступка риска - тəуекелдіктен шегіну
уступка риска перестраховщику - тəуекелдікті қайта 
сақтандырушыға ұсыну, қайта сақтандырушыға 
тəуекелдіктен шегіну

уступка с цены при андеррайтинге - андеррайтингіде 
бағадан шегіну

уступка тарифная - тарифтік кеңшілік
уступка требования - талаптан қайту, талаптан шегіну
уступки взаимные - өзара кеңшіліктер
уступление - шегінім, кеңшілік, басқаға жол беру
утаивание - жасыру, жасырушылық
утаивание доходов от налогообложения - табысты 
салық салудан жасыру

утаптывание - саудаласып түсіру
утаптывание цены - бағаны саудаласып түсіру 
утвердительные действия - бекем іс-қимыл (əрекет)
утвердить счет по праву - шотты құқық бойынша бекіту
утвердиться - берку (бағалы қағаздардың бағамы 
туралы)

утверждение - бекіту 
утверждение баланса - теңгерімді бекіту
утверждение балансового отчета - теңгерімдік 
есептемені бекіту

утверждение бухгалтерских балансов - бухгалтерлік 
теңгерімдерді бекіту

утверждение бюджета - бюджетті бекіту
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утверждение в должности - қызметке бекіту
утверждение годовых отчетов - жылдық есепті бекіту
утверждение государственного бюджета - мемлекеттік 
бюджетті бекіту

утверждение договора - шартты бекіту
утверждение завещания - өсиетті бекіту
утверждение завещания судом - өсиетті соттың бекітуі
утверждение закона - заңды бекіту
утверждение законопроекта - заң жобасын бекіту
утверждение заявки на покупку ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды сатып алуға өтінімді бекіту

утверждение контракта - келісімшартты бекіту
утверждение курса ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
бағамын бекіту

утверждение отчета ревизионной комиссии - тексеру 
комиссиясының есебін бекіту

утверждение официальное - ресми бекіту
утверждение передачи - табыстаманы бекіту
утверждение плана - жоспарды бекіту
утверждение программы - бағдарламаны бекіту
утверждение проекта - жобаны бекіту
утверждение протокола - хаттаманы бекіту
утверждение расходов - шығысты бекіту
утверждение состава правления - басқарма құрамын 
бекіту

утверждение счета - шотты бекіту
утверждение счетов аудитором - аудитордың шоттарды 
бекітуі

утверждение формы документа - құжат нысанын бекіту
утвержденный - бекітілген 
утвержденный бюджет - бекітілген бюджет
утвержденный список - бекітілген тізім
утвержденный счет - бекітілген шот
утерянная выгода - шығасылы пайда, жоғалған пайда
утерянная карточка - жоғалған карточка
утерянный при пересылке - қайта жолдау кезінде 
жоғалған

утечка - кему, азаю; жылыстау
утечка валюты - валютаның жылыстауы
утечка валюты за границу - валютаның шетелге 
жылыстауы

утечка денежных средств - ақшалай қаражаттың 
жылыстауы 

утечка долларов - доллардың жылыстауы
утечка золота - алтынның жылыстауы
утечка золота за рубеж - алтынның шетелге жылыстауы
утечка золотой / серебряной монеты из стран - елден 
алтын / күміс ақшаның жылыстауы

утечка иностранной валюты - шетел валютасының 
жылыстауы

утечка интеллектуальной собственности - зияткерлік 
меншіктің жылыстауы

утечка информации - ақпараттың жылыстауы
утечка капитала - капиталдың жылыстауы
утечка капитала за границу - капиталдың шетелге 
жылыстауы

“утечка мозгов” - “ғұламалардың жылыстауы” 
утечка прибыли - пайданың кемуі

утечка умов - ақылмандардың жылыстауы 
утилизация - кəдеге жарату
утилитаризм - утилитаризм; пайдакүнемдік 
уторговывание - саудаласу, саудаласып түсіру, 
саудаласып кеміту

уторговывание цены - бағаны саудаласып кеміту, 
бағаны түсіруге саудаласу

уточнение - нақтылау, дəлдеу 
уточнение бюджета - бюджетті нақтылану
уточнение плана - жоспарды нақтылау
уточнение размера вознаграждения - сыйақы 
мөлшерін нақтылау

уточнение стоимости запасов - қорлардың құнын 
нақтылау

уточнение убытков - залал мөлшерін нақтылау
уточненный бюджет - нақтыланған бюджет
уточненный размер ущерба - зиянның нақтыланған 
мөлшері

утрата - жоғалту, айрылу; шығасыға ұшырау
утрата банком своего капитала - банктің өз 
капиталынан айрылуы

утрата доверия - сенімнен айырылу
утрата документа - құжатты жоғалту
утрата имущества - мүліктің жоғалуы; мүліктің 
шығасыға ұшырауы

утрата отправления - жөнелтімді жоғалту
утрата почтового отправления - пошта жөнелтімін 
жоғалту

утрата права - құқықтан айырылу
утрата профессиональной трудоспособности - кəсіби 
еңбекке жарамдылықтан айрылу, кəсіби еңбек ету 
қабілетінен айрылу

утрата репутации - беделден айырылу 
утрата трудоспособности - еңбек ету қабілетінен 
айырылу

утрата юридической силы - заңи күшін жою
утратившее силу положение - күшін жойған ереже, 
күші жойылған ереже

утратить кредит - несиеден айрылу
утраченная стоимость - шығындалған құн
ухищрение (уловка) - айла-шарғы
уход в отставку - қызметтен кету, қызметті доғару
уход на пенсию - зейнетке шығу
уход с должности - қызметтен кету
уход с работы - жұмыстан кету
уход с рынка - нарықтан кету 
ухудшающаяся конъюнктура - нашарлай түскен 
жағдаят

ухудшение - нашарлау, төмендеу
ухудшение валютных резервов - валюталық сақтық 
қордың нашарлауы

ухудшение жизненного уровня - тұрмыс деңгейінің 
нашарлауы

ухудшение качества - сапаның нашарлауы
ухудшение конъюнктуры - жағдаяттың нашарлауы
ухудшение конъюнктуры рынка - нарық жағдаятының 
нашарлауы

ухудшение отношений - қарым-қатынастың нашарлауы
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ухудшение положения - жағдайдың нашарлауы
ухудшение условий - жағдайдың нашарлауы
ухудшение финансовой ситуации - қаржы ахуалының 
нашарлауы

ухудшение экономического положения - экономикалық 
жағдайдың нашарлауы

ухудшение экономической ситуации - экономикалық 
ахуалдың нашарлауы

уцененные акции - арзандатылған акциялар 
уценка - арзандату, арзандау 
уценка законная - заңды түрде арзандату
уценка комиссионная - комиссиялық арзандату
уценка обусловленная - шартты түрде арзандату
уценка соразмерная - өлшемдес арзандату
уценка товаров - тауарларды арзандату
уценка ценной бумаги - бағалы қағазды арзандату
участвовать в конкурсе - конкурсқа, жарысқа қатысу
участие - қатысу 
участник - қатысушы
участник аукциона - аукционға қатысушы
участник бизнес-операции - бизнес-операцияға 
қатысушы

участник в капитале акционерной компании - 
акционерлік компанияның капиталына қатысушы

участник вексельного рынка - вексель нарығына 
қатысушы

участник голосования - дауыс беруге қатысушы
участник дискуссии - пікірталасқа қатысушы
участник договора - шартқа қатысушы
участник конференции - конференцияға қатысушы
участник межбанковского клиринга - банк аралық 
клирингке қатысушы

участник общества - қоғамға қатысушы 
участник переговоров - келіссөзге қатысушы
участник полноправный - толық құқықты қатысушы
участник расчетной системы - есеп айырысу жүйесіне 
қатысушы

участник расчетов - есеп айырысуға қатысушы
участник рынка - нарыққа қатысушы
участник рынка валюты - валюта нарығына   
қатысушы

участник рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығына қатысушы

участник сделки - мəмілеге қатысушы
участник торгов - сауда-саттыққа қатысушы
участник финансового рынка - қаржы нарығына 
қатысушы

участник фонда - қорға қатысушы
участник фондового рынка - қор нарығына қатысушы 
участник экономического процесса - экономикалық 
үдеріске қатысушы

участники биржевой торговли - биржа саудасына 
қатысушылар

участники благотворительной деятельности - 
қайырымдылық қызметке қатысушылар

участники вакфа - уақфқа қатысушы (ислам банкингі 
жүйесінде: құрылтайшы, қаражат алушы жəне 
басқарушы) 

участники внешнеэкономической деятельности 
страны - елдің сыртқы экономикалық қызметіне 
қатысушылар

участники депозитарных операций - депозитарийлік 
операцияларға қатысушылар

участники налоговых проверок - салық тексеруіне 
қатысушылар

участники равноправные - тең құқықты қатысушылар
участники рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығына қатысушылар

участники торгов на бирже - биржадағы сауда-саттыққа 
қатысушылар

участники трудовых правоотношений - еңбек 
құқықтық қатынастарына қатысушылар

участники финансово-промышленной группы - 
қаржы-өнеркəсіп тобына қатысушылар

участок - телім 
участок агентский - агент телімі
участок земли (земельный) - жер телімі
участок избирательный - сайлау телімі
участок издержек - шығын телімі
участок обработки, доставки и перевозки - поштаны 
өңдеу, жеткізу жəне тасымалдау телімі 

участок по сортировке и перевозке почты - поштаны 
сұрыптау жəне тасымалдау телімі 

участок приусадебный - үй іргесіндегі телім
участок сортировки - сұрыптау телімі
учеба - оқу
учебник - оқулық
учебное пособие - оқу құралы
учебный план подготовки персонала в банке - 
банктегі қызметкерлерді даярлаудың оқу жоспары 

учение - оқу-жаттығу
ученик - оқушы, шəкірт
ученый - ғалым
ученый секретарь - ғалым хатшы
ученый совет - ғылыми кеңес
учесть - санасу, ескеру
учет - есеп, есепке алу, есеп жүргізу, есепке жатқызу 
учет “авансом” - “аванспен” есепке алу, “алдын ала” 
есепке алу 

учет акцепта - акцепт есебі
учет аналитический - талдамалы есеп
учет архивных документов - мұрағат құжаттарын 
есепке алу

учет бесхозного имущества - иесіз мүліктің есебі
учет бухгалтерский - бухгалтерлік есеп 
учет бюджетный - бюджеттік есеп, бюджеттік есепке 
алу

учет бюджетных ссуд - бюджеттік несие есебі
учет в стабильных ценах - тұрақты бағамен есепке    
алу

учет в текущих оценках - ағымдағы бағалаумен есепке 
алу

учет в текущих ценах - ағымдағы бағамен есептеу
учет валовой прибыли - жалпы пайда есебі
учет векселя (вексельный) - вексель есебі
учет взноса - жарнаны есепке алу
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учет внебюджетных средств - бюджеттен тыс қаражат 
есебі

учет воздействия инфляции - инфляция əсерін ескеру 
учет выручки - түсім есебі, түсімақша есебі
учет государственный - мемлекеттік есеп
учет денежных поступлений - ақшалай түсімдер есебі
учет денежных расходов и поступлений - ақшалай 
шығыс пен түсім есебі

учет денежных ресурсов - ақша ресурстарының есебі
учет денежных средств - ақшалай қаражат есебі
учет документов - құжаттарды есепке алу
учет долговых требований - борыш талаптарын есепке 
алу

учет доходов и расходов - кіріс пен шығыс есебі
учет доходов и расходов государственного бюджета - 
мемлекеттік бюджет кірісі мен шығысының есебі

учет единовременный - бір жолғы есеп
учет заключительный - қорытынды есеп
учет закупок - көтере сатып алу есебі
учет запасов - қорлар есебі
учет запасов товарно-материальных ценностей - 
тауар-материал құндылығы қорларының есебі

учет затрат - шығын есебі
учет затрат на производство - өндіріс шығынының 
есебі 

учет и отчетность негосударственного пенсионного 
фонда - беймемлекеттік зейнетақы қорының есебі мен 
есеп-қисабы

учет и отчетность по эмиссионным операциям 
Нацбанка - Ұлттық банктің эмиссиялық операциялар 
бойынша есебі мен есеп-қисабы

учет и отчетность сбербанков - жинақ банктерінің есебі 
мен есеп-қисабы

учет и отчетность страховщиков - 
сақтандырушылардың есебі мен есеп-қисабы

учет издержек - шығын есебі
учет имущества - мүлік есебі
учет индивидуальный - жекелей есеп
учет иностранной валюты - шетел валютасының есебі
учет инфляции - инфляция есебі
учет инфляционный - инфляциялық есеп
учет исполнения республиканского бюджета - 
республикалық бюджет атқарылуының есебі

учет исполнения сельских и поселковых бюджетов - 
ауылдық жəне қыстақтық бюджеттер атқарылуының 
есебі

учет использования документов - құжаттардың 
пайдаланылуын есепке алу

учет кадастровый - кадастрлық есеп
учет кадров - кадрлар есебі
учет капитальных вложений - күрделі жұмсалым есебі
учет кассовых операций - кассалық операциялар есебі
учет кредитных операций - кредит операцияларының 
есебі

учет лимитов кредитования - кредит беру лимиттерінің 
есебі

учет на основе персональной ответственности - 
дербес жауапкершілік негізіндегі есеп

учет налоговый - салық есебі
учет налогоплательщиков - салық төлеушілер есебі, 
салық төлеушілерді есепке алу

учет налогоплательщиков и объектов обложения 
- салық төлеушілер мен салық салу объектілерінің   
есебі

учет неначисленных и неуплаченных налогов в 
бюджет - есептелмеген жəне бюджетке төленбеген 
салықтардың есебі

учет нот дебиторов - дебиторлар ноталарының есебі
учет обременения - ауыртпалықты есепке алу
учет объектов имущественного страхования - мүлікті 
сақтандыру объектілерінің есебі

учет объектов обязательного страхования - міндетті 
сақтандыру объектілерінің есебі

учет обязательств - міндеттемелер есебі 
учет обязательств по каждому заемщику - əрбір 
қарызгер бойынша міндеттемелердің есебі 

учет оперативный - оперативтік есеп
учет операций по международным расчетам - 
халықаралық есеп айырысу операцияларының есебі

учет основных средств - негізгі құрал-жабдық есебі
учет открытых кредитов - ашық кредиттер есебі
учет отчислений в местные бюджеты от 
государственных доходов и налогов - мемлекеттік 
кіріс пен салықтан жергілікті бюджеттерге аударым 
жарналарының есебі

учет перевода банком - банк аударымын есептеу
учет переводного векселя - аударма вексельдің есебі
учет персонифицированный - атауландырылған есеп
учет платежей - төлем есебі, төлемді есепке алу
учет платежей в бюджет - бюджетке төленген 
төлемдердің есебі

учет платежных документов - төлем құжаттарының 
есебі

учет плательщиков налогов - салық төлеушілердің 
есебі

учет по владельцу карточки - карточканың иеленушісі 
бойынша есептеу

учет по текущим курсам - ағымдағы бағам бойынша 
есептеу

учет по текущим процентам - ағымдағы пайыз 
бойынша есептеу

учет поступлений в бюджет - бюджетке түсімдердің 
есебі

учет потерь от простоев - бос тұрудан (қаңтарылудан) 
болатын ысыраптың есебі

учет пофондовый - қор бойынша есеп 
учет почтовых отправлений - пошта жөнелтімдерінің 
есебі

учет прибылей и убытков - пайда мен залал есебі
учет производственно-бухгалтерский - өндірістік-
бухгалтерлік есеп

учет расходов - шығыс есебі
учет расходов будущих периодов - болашақ кезеңдер 
шығысының есебі

учет расходов бюджетных учреждений - бюджеттік 
мекемелер шығысының есебі
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учет расчетных операций - есеп айырысу 
операцияларының есебі

учет расчетов - есеп айырысу есебі
учет результатов исполнения бюджета - бюджеттің 
атқарылуы нəтижелерінің есебі

учет синтетический - жинақтамалы есеп
учет специальных средств - арнаулы қаражат есебі
учет спроса - сұраныс есебі
учет срочных обязательств по ссудам - несие бойынша 
мерзімдік міндеттемелердің есебі

учет табельный - тəбілдік есеп
учет текущей стоимости - ағымдағы құнның есебі 
учет текущий - ағымдағы есеп
учет текущих издержек - ағымдағы шығынның есебі
учет товарно-материальных ценностей - тауар-
материал құндылықтарының есебі

учет товарных векселей - тауарлық вексельдер есебі
учет товарооборота - тауар айналымының есебі
учет торговый - сауда есебі
учет торговых операций - сауда операцияларының  
есебі

учет трастовых операций - сенімгерлік 
операциялардың есебі

учет тратт - тратталардың есебі
учет труда и заработной платы - еңбек пен жалақы 
есебі

учет уплаченных налогов - төленген салықтардың есебі
учет управленческий - басқарушылық есеп
учет уровня цен - баға деңгейінің есебі
учет фальсифицированный - бұрмаланған есеп
учет финансирования капитальных вложений - 
күрделі жұмсалымды қаржыландырудың есебі

учет финансового векселя - қаржы векселінің есебі
учет финансовый - қаржы есебі
учет фондов, резервов и финансовых результатов 

- қорлардың, сақтық қорлардың жəне қаржы 
нəтижелерінің есебі

учет хозяйственный - шаруашылық есеп
учет ценных бумаг - бағалы қағаздардың есебі
учетная документация - есеп құжаттамасы
учетная карточка - есеп карточкасы
учетная карточка заказов - тапсырыстардың есеп 
карточкасы

учетная карточка таможенно-банковского контроля - 
кеден-банк бақылауының есеп карточкасы

учетная кредитная линия - есептік кредит желісі
учетная линия - есептік желі
учетная норма - есептік норма
учетная норма прибыли - пайданың есептік нормасы
учетная обработка - есептік өңдеу
учетная обработка платежных документов - төлем 
құжаттарын есептік өңдеу

учетная политика - есеп саясаты
учетная система - есеп жүйесі
учетная ставка - есептік мөлшерлеме 
учетная ставка банка - банктің есептік мөлшерлемесі
учетная ставка дохода - табыстың есептік 
мөлшерлемесі

учетная ставка открытого рынка - ашық нарықтың 
есептік мөлшерлемесі

учетная ставка первоклассного заемщика - бірінші 
сыныпты қарызгердің есептік мөлшерлемесі

учетная ставка процента - пайыздың есептік 
мөлшерлемесі, есептік пайыз мөлшерлемесі

учетная цена - есепке алу бағасы 
учетно-запросная карточка - есепке алу-сұрау салу 
карточкасы

учетно-операционная работа - есептеу-операциялық 
жұмыс

учетно-операционный аппарат - есептеу-операциялық 
аппарат

учетно-расчетный отдел - есептеу-есеп айырысу   
бөлімі

учетно-ссудный комитет - есеп-несие комитеті 
учетно-финансовый журнал - есеп-қаржы журналы
учетные документы архива - мұрағаттық есептік 
құжаттары 

учетные компании - есеп компаниялары
учетные конторы - есеп кеңселері
учетные операции - есеп операциялары
учетные процентные ставки - есептік пайыздық 
мөлшерлемелер

учетные регистры - есеп тіркелімдері
учетный аккредитив - есеп аккредитиві
учетный банк - есеп банкі
учетный вексель - есептік вексель
учетный день - есеп күні
учетный дом - есеп үйі 
учетный период - есеп кезеңі
учетный план - есеп жоспары
учетный процент - есептік пайыз, есеп пайызы 
учетный процесс - есеп үдерісі
учетный регистр - есеп тізілімі
учетный реестр - есепке алу тізілімі
учетный рынок - есептік нарық
учетчик - есепші
учительская - мұғалімдер бөлмесі
учитываемый - есепке алынатын (вексель туралы)
учитывание - есепке алу
учитывание взноса - жарнаны есепке алу
учитывание замечаний - ескертпелерді ескеру
учитывание интересов - мүдделерді ескеру
учитывать - ескеру, есепке алу
учитывать акцепт - акцепті ескеру (есепке алу)
учредитель - құрылтайшы 
учредитель акционерного общества - акционерлік 
қоғамның құрылтайшысы

учредитель банка - банктің құрылтайшысы
учредитель биржи - биржаның құрылтайшысы
учредитель доверительной собственности - 
сенімгерлік меншіктің құрылтайшысы

учредитель компании - компания құрылтайшысы
учредитель консорциума - консорциумның 
құрылтайшысы

учредитель корпорации - корпорацияның 
құрылтайшысы
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учредитель товарной биржи - тауар биржасының 
құрылтайшысы

учредитель траста - сенім қорының құрылтайшысы, 
сенімгерлік құрылтайшысы

учредитель-акционер - құрылтайшы-акционер
учредительная прибыль - құрылтайшы пайдасы
учредительное собрание акционерного общества - 
ашық акционерлік қоғамның құрылтай жиналысы

учредительные документы - құрылтайшылық құжаттар
учредительные документы некоммерческой 
организации - бейкоммерциялық ұйымның 
құрылтайшылық құжаттары

учредительные документы юридического лица - 
заңды тұлғалардың құрылтайшылық құжаттары

учредительный - құрылтай, құрылтайшылық
учредительный договор - құрылтайшылық шарт
учредительный договор полного товарищества - 
толымды серіктестіктің құрылтайшылық шарты

учредительный договор товарищества на вере - 
сенімге негізделген серіктестіктің құрылтайшылық 
шарты

учредительный документ акционерного общества - 
акционерлік қоғамның құрылтайшылық құжаты

учредительный документ товарищества с 
ограниченной ответственностью - жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктің құрылтайшылық құжаты

учредительный консорциум банков - банктердің 
құрылтайшы консорциумы

учредительская акция - құрылтайшылық акция
учредительская прибыль - құрылтайшы пайдасы, 
құрылтайшылық пайда

учредительские акции - құрылтайшылық акциялар, 
құрылтайшы акциялары

учредительские затраты - құрылтайшылық шығын
учредительство - құрылтайшылық 
учреждение - мекеме; құру
учреждение (администрация) назначения - 
жеткізілетін мекеме (əкімшілік)

учреждение (администрация) подачи - жіберуші 
мекеме (əкімшілік)

учреждение (администрация) транзита - транзиттік 
мекеме (əкімшілік)

учреждение (первое), заполнившее бланк - бланк 
толтырған (бірінші) мекеме

учреждение административное - əкімшілік мекеме
учреждение банка - банк мекемесі
учреждение благотворительное - қайырымдылық 
мекемесі

учреждение бытовых услуг - тұрмыстық қызметтер 
көрсету мекемесі

учреждение бюджетное - бюджет мекемесі, бюджеттік 
мекеме

учреждение государственное - мемлекеттік мекеме
учреждение доставки - жеткізу мекемесі
учреждение закрытого типа - жабық тұрпатты мекеме
учреждение закупочное - көтере сатып алу мекемесі
учреждение здравохранения - денсаулық сақтау 
мекемесі

учреждение клиринговое - клирингілік мекеме
учреждение комитета - комитет құру
учреждение компании - компания құру
учреждение кооператива - кооператив құру
учреждение кредитно-банковское - кредит-банк 
мекемесі

учреждение кредитное - кредит мекемесі
учреждение кредитно-финансовое - кредит-қаржы 
мекемесі

учреждение назначения - арналым мекемесі, жолданым 
мекемесі, жеткізілетін жердегі мекеме

учреждение обмена - алмасу мекемесі, айырбастау 
мекемесі

учреждение по взысканию просроченных долгов 
- мерзімі өткен борыштарды өндіріп алу жөніндегі 
мекеме

учреждение по почтово-чековым операциям - пошта-
чек операциялары бойынша мекеме

учреждение по эмиссии и размещению ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды шығару жəне орналастыру 
жөніндегі мекеме

учреждение подачи - беру мекемесі, табыстау    
мекемесі

учреждение правительственное - үкімет мекемесі
учреждение правовое - құқықтық мекеме
учреждение правоохранительное - құқық қорғау 
мекемесі

учреждение представительное - өкілдікті мекеме
учреждение расчетное - есеп-қисап мекемесі, есеп 
айырысу мекемесі

учреждение сберегательное - жинақ мекемесі
учреждение страховое - сақтандыру мекемесі
учреждение таможенное - кеден мекемесі
учреждение траста - сенім қорын құру
учреждение финансовое - қаржы мекемесі
учреждение, имеющее расчетный счет - есеп айырысу 
шоты бар мекеме

учреждение-вкладчик - салымшы-мекеме 
учреждение-предшественник - ізашар-мекеме 
учреждение-эмитент облигаций - облигациялар 
шығарушы мекеме

учреждения бюджетные - бюджеттік мекемелер
учреждения внешних кредитных оценок - сыртқы 
кредиттік бағалау мекемелері

учреждения лечебные - емдеу мекемелері
учреждения подведомственные - ведомстваға қарасты 
мекемелер

учреждения управления по принципам исламского 
финансирования - ислам қаржыландыру қағидаты 
бойынша басқару мекемелері

учреждения хозрасчетные - шаруашылық есеп 
мекемелері

учреждения хозяйственные - шаруашылық     
мекемелер

учрежденный решением суда траст - сот шешімімен 
бекітілген сенім қоры

учтение векселя - вексельді ескеру
учтенная нота к получению - алуға есептелген нота
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учтенное инкассо - ескерілген инкассо
учтенный - ескерілген, есептелген
учтенный акцепт - ескерілген акцепт (ризалық)
учтенный вексель - ескерілген вексель
учтенный переводный вексель - ескерілген аударма 
вексель

учтено - ескерілген, есепке алынған
ушр / ашур / ашар - үшір 
ущемление интересов - мүдделерге қысым жасау, 
мүдделерге нұқсан келтіру

ущемление прав - құқығына қысым жасау
ущерб - зиян, залал, нұқсан 

ущерб в виде упущенной выгоды - қапы жіберілген 
тиімділік түріндегі нұқсан, алынбай қалған пайда 
түріндегі зиян

ущерб в результате действия экзогенных факторов - 
экзогендік факторлардың əсері салдарынан келтірілген 
нұқсан 

ущерб возмещаемый - өтелетін зиян
ущерб вследствие неисполнения обязательств 

- міндеттемелердің орындалмауы салдарынан 
келтірілген зиян 

ущерб денежный - ақшалай зиян 
ущерб имущественный - мүліктік зиян

ФАКТИЧЕСКИЙ
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фабрика - фабрика 
фабрика по печатанию банкнот - банкнот басып 
шығаратын фабрика

фабричная себестоимость - фабрикадағы өзіндік құн
фабричная цена - фабриканың бағасы
фабрично-заводская себестоимость - фабрика-
зауыттың өзіндік құны

фабрично-заводские накладные расходы - фабрика-
зауыт үстеме шығысы

фаворит - фаворит 
фаза - фаза, кезең, белес
фаза кризисная - дағдарыс кезеңі
фаза развития - даму кезеңі
фаза цикла - айналсоқпа кезең 
фаза экономического подъема - экономикалық өрлеу 
кезеңі

фазы конъюнктурного цикла - жағдаяттық айналсоқпа 
кезеңдер

фазы экономического развития - экономикалық даму 
кезеңдері

фазы экономического цикла - экономикалық 
айналсоқпа кезеңдер 

файл - файл
“файл активности” в системе BASE I - BASE I 
жүйесіндегі “белсенділік файлы”

файл данных - деректер файлы
файл средних размеров кредита - кредиттің орташа 
мөлшерінің файлы

файлы входящие - кіріс файлдары 
файлы исходящие - шығыс файлдары 
ФАЙФО - файфо (ағыл. FІFO, fіrst-іn-fіrst-out - алдымен 
келді‚ алдымен қызмет көрсетілді)

ФАЙФО банковский - банк ФАЙФО-сы
факс - факс 
факсимиле - факсимиле, дəл көшірме, көшірме қолхат
факсимильная машина - факсимилелік машина
факсимильная подпись - факсимилелік қойылған қол 
факсимильная связь - факсимилелік байланыс, факстік 
байланыс

факт - факт, мəнбі, дерек, шындық, ақиқат 
факт бесспорный - даусыз факт
факт знаменательный - айтулы дерек

факт материальный - материалдық факт, материалдық 
мəнбі 

фактическая дата платежа - төлем төленетін нақты күн
фактическая денежная стоимость - нақты ақша құны
фактическая налоговая ставка - нақты салық 
мөлшерлемесі

фактическая норма прибыли - пайданың нақты 
нормасы

фактическая прибыль - нақты пайда
фактическая процентная норма - нақты пайыздық 
норма

фактическая процентная ставка - нақты пайыздық 
мөлшерлеме

фактическая себестоимость - нақты өзіндік құн
фактическая ставка - нақты мөлшерлеме
фактическая ставка налога - салықтың нақты 
мөлшерлемесі

фактическая стоимость - нақты құн
фактическая сумма - нақты сома
фактическая цена - нақты баға
фактическая эффективность капитальных вложений 

- күрделі жұмсалымның нақты тиімділігі
фактически конвертируемая валюта - нақты 
айырбасталатын валюта

фактические величины - нақты шамалар
фактические данные - нақты деректер
фактические денежные поступления - нақты ақша 
түсімі

фактические издержки - нақты шығын
фактические инвестиции - нақты инвестиция
фактические нарушения - нақты бұрмалаушылықтар, 
нақты жолсыздықтар

фактические отчисления на социальное страхование 
- əлеуметтік сақтандыруға нақты аударым жарналары

фактические платежи - нақты төлемдер
фактические показатели - нақты көрсеткіштер
фактические расходы - нақты шығыс
фактические расходы бюджета - бюджеттің нақты 
шығысы

фактические резервы - нақты сақтық қорлар
фактические сбережения - нақты жинақ ақша
фактический - нақтылы 
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фактический адрес - нақты мекенжай
фактический вес - нақты салмақ
фактический годовой доход - нақты жылдық табыс
фактический доход - нақты табыс
фактический доход от выпуска ценных бумаг - бағалы 
қағаздар шығарылымынан алынған табыс 

фактический доход от процентов по ценным бумагам 
- бағалы қағаздар бойынша пайыздан түскен нақты 
табыс

фактический доход по облигациям - облигациялар 
бойынша нақты табыс

фактический доход по ценным бумагам - бағалы 
қағаздар бойынша нақты табыс

фактический контроль - нақты бақылау (акциялардың 
кемінде 51% пакетінде)

фактический курс - нақты бағам
фактический объем продаж - сатудың нақты көлемі
фактический остаток - нақты қалдық
фактический риск - нақты тəуекел (қатер)
фактический убыток - нақты залал
фактический уставный капитал - нақты жарғылық 
капитал 

фактический экономический показатель - шынайы 
экономикалық көрсеткіш

фактическое конечное потребление - нақты түпкілікті 
тұтыну

фактографическая информационно-поисковая 
система - дерекке негізделген ақпараттық іздеу жүйесі

фактография - фактография, жалаңдерекшілдік
фактор - фактор, мəнбір 
фактор верификации - верификация факторы 
фактор денежный - ақша факторы
фактор долговременный - ұзақ уақыттық фактор
фактор доминирующий - басымдылықты фактор
фактор кратковременный - қысқа уақыттық фактор
фактор личностный - жеке бастың факторы 
фактор маркетинга - маркетинг факторы
фактор повышения цен - бағаны көтеру факторы
фактор повышения цены - бағаны өсіру факторы
фактор предложения - ұсыныс факторы
фактор проверки - тексеру факторы
фактор прогнозирования - болжамдау факторы
фактор психологический - психологиялық фактор
фактор распределения - үлестіру мəнбірі, бөлу факторы
фактор режимный - тəртіптемелік фактор
фактор решающий - шешуші фактор
фактор риска - тəуекелділік факторы 
фактор рыночный - нарықтық фактор, нарықтық мəнбір
фактор сбыта - өткізу факторы
фактор сдерживающий - тежеуші фактор
фактор снижения цены - бағаны төмендету факторы
фактор социально-экономический - əлеуметтік-
экономикалық фактор

фактор социальный - əлеуметтік фактор
фактор социологический - əлеуметтану факторы
фактор спроса - сұраныс факторы
фактор стоимости - құн факторы
фактор термоядерный - термоядролық фактор 

фактор технический - техникалық фактор
фактор технологический - технологиялық фактор
фактор успеха - табысқа жету факторы
фактор фиксированный - тіркелген фактор
фактор финансовый - қаржы факторы 
фактор человеческий - адами фактор
фактор экологический - экологиялық фактор
фактор экономический - экономикалық фактор
фактор-агент - фактор-агент 
фактор-банк - банк-фактор
факторинг - факторинг 
факторинг конвенционный - келісімшарт факторингі
факторинг конфиденциальный - құпия факторинг
факторинг нераскрытый - ашылмаған факторинг
факторинг открытый - ашық факторинг
факторинг регрессивный - кемімелі факторинг
факторинг скрытый - құпиялы факторинг, жасырын 
факторинг

факторинг срочный - мерзімдік факторинг
факторинг тихий - тыныш факторинг 
факторинг традиционный - дəстүрлі факторинг
факторинговая комиссия - факторингілік комиссия 
факторинговая компания - факторингілік компания
факторинговая операция - факторингілік операция 
факторинговая фирма - факторингілік фирма
факторинговое обслуживание - факторингілік қызмет 
көрсету

факторная структура - факторлық құрылым
факторные издержки - факторлық шығын 
факторные операции - факторлық операциялар
факторные платежи - факторлық төлемдер 
факторный анализ - факторлық талдау
факторы конъюнктурные - жағдаяттық факторлар
факторы производства - өндіріс факторлары
факторы экономического роста - экономикалық өсу 
факторлары

фактотум - фактотум, сенімді өкіл
фактура - фактура, куəландырма 
фактура на товар - тауарға арналған фактура
фактура по контракту - келісімшарт бойынша    
фактура

фактура предварительная - алдын ала келісу 
фактурасы

фактура фирмы - фирма фактурасы
фактура-накладная - жүкқұжат-фактура
фактурирование - фактуралау
фактурная стоимость - фактуралық құн, куəландырма 
құн

фактурная цена - фактуралық баға, куəландырма баға
факультатив - факультатив, қосымша сабақ 
факультативная конверсия государственных займов - 
мемлекеттік қарызды іріктеп жаңғырту

факультативная конверсия долгов - борышты іріктеп 
жаңғырту

факультативная конверсия займов - қарызды іріктеп 
жаңғырту

факультативное перестрахование - факультативтік 
қайта сақтандыру 

ФАКТИЧЕСКИЙ
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факультативно-облигаторное перестрахование - 
факультативтік-облигаторлық қайта сақтандыру 

факультативный договор - факультативтік шарт 
факультет - факультет 
фальсификация - бұрмалау, өңін айналдыру, жалған 
өнім жасау 

фальсификация документов - құжаттарды қолдан 
жасау

фальсификация монет - жалған мəнет жасау, жалған 
ақша жасау

фальсификация подписи - қойылған қолды бұрмалау
фальсификация счетов - шоттарды бұрмалау
фальсификация финансовой отчетности - қаржы 
есептемесін бұрмалау

фальсифицирование бухгалтерской проводки - 
бухгалтерлік өткізбелерді бұрмалау

фальсифицировать - жалған жасау
фальсифицировать бухгалтерские проводки - 
бухгалтерлік өткізбелерді бұрмалау

фальсифицировка - қолдан жасау, бұрмалау
фальцовка - бүктеу 
фальшивая карточка - жалған карточка
фальшивая монета - жалған мəнет, жалған тиын, 
жалған шақа, жалған ақша

фальшивая передача собственности - меншікті жалған 
табыстау

фальшивая регистрация - жалған тіркеу
фальшивка - жалған, өтірік, жалған құжат
фальшивомонетничество - жалған ақша жасаушылық
фальшивомонетчик - жалған ақша (мəнет) жасаушы
фальшивые деньги - жалған ақша
фальшивые документы - жалған құжаттар
фальшивый - жалған
фальшивый водяной знак - жалған су белгісі
фальшивый чек - жалған чек
фамилия - фамилия, ататек 
фантазия - қиял
фантомные изъятия - фантомдық жолмен алу 
фантомный план акций - акциялардың фантомдық 
жоспары 

фарватер - кеме жолы 
фарисей - екіжүзді 
фасад - қасбет 
фасовать - буып-түю, орау, қалталау
фасовка - тоғанақтау 
фасцикула - фасцикула 
фатализм - фатализм 
фауна - фауна 
федерализм - федерализм 
федерация - федерация 
Федерация европейских бухгалтеров-экспертов - 
Еуропалық сарапшы бухгалтерлер федерациясы

федуция - федуция 
фейт - фейт 
фельдъегерь - фельдъегерь
фельдъегерская почта - фельдъегерлік пошта 
фельдъегерская почтовая связи - фельдъегерлік пошта 
байланысы

фельдъегерская связь - фельдъегерлік байланыс
фельдъегерская служба - фельдъегерлік қызмет
фельетон - фельетон 
фермент - фермент 
фермер - фермер
фермерская ссуда - фермерлік несие
фермерский банк - фермер банкі
фермерское хозяйство - фермер шаруашылығы, фермер 
қожалығы 

фестиваль - думан, фестиваль 
фетишизм - фетишизм, пір тұтушылық
фетишизм денежный - ақша фетишизмі
фетишизм капитала - капитал фетишизмі
фетишизм товарный - тауар фетишизмі 
фешенебельный - сəнді-сəулетті 
фиаско - сəтсіздік 
фиаско правительства - үкіметтің сəтсіздікке ұшырауы
фиаско рынка - нарықтың сəтсіздікке ұшырауы
фигура - фигура, тұлға, мүсін; дөкей 
фигура движения цены на графике - баға 
қозғалысының кестедегі фигурасы

фигура продолжения - жалғасу фигурасы 
фигура разворотная - айқарма фигура 
“фигура”-“титул” - “фигура”-“титул” 
фидусьант - фидусьант 
фидусьер - фидусьер 
фидуциар / фидуциарий - фидуциар / фидуциарий, 
сенімгер 

фидуциарная денежная эмиссия - фидуциарлық ақша 
эмиссиясы

фидуциарная операция - фидуциарлық операция
фидуциарная эмиссия - фидуциарлық эмиссия 
фидуциарная эмиссия банкнот - банкноттың 
фидуциарлық эмиссиясы 

фидуциарные деньги - фидуциарлық (сенімгерлік)  
ақша 

фидуциарные отношения - фидуциарлық қатынастар
фидуциарные услуги - фидуциарлық (сенімгерлік) 
қызметтер көрсету

фидуциарный - фидуциарлық (ақша эмиссиясы туралы)
фидуциарный выпуск - фидуциарлық шығарылым
фидуциарный заем - фидуциарлық (сенімгерлік) қарыз
фидуциарный ипотечный залог движимости - 
фидуциарлық ипотекалық жылжитын мүлік кепілі

фидуциарный стандарт - фидуциарлық (сенімгерлік) 
стандарт

фидуциарный счет - фидуциарлық шот
фидуциарный учет - фидуциарлық (сенімгерлік) есеп
фидуция - фидуция, мəміле, шарт 
физико-химическое состояние документов - 
құжаттардың физикалық-химиялық жағдайы 

физическая запись - нақты жазба (деректерді өңдеуде)
физическая потребность - табиғи қажеттілік
физическая реставрация документов - құжаттарды 
табиғи қалпына келтіру

физический износ - табиғи тозу 
физический износ основных средств - негізгі құрал-
жабдықтың табиғи тозуы

ФИЗИЧЕСКИЙ
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физический износ основных фондов - негізгі 
қорлардың табиғи тозуы

физический объем - нақты көлем
физический предельный продукт - нақты шекті өнім
физический рынок - нақты нарық 
физический совокупный продукт - нақты жиынтық 
өнім

физический товар - нақты тауар 
физический труд - дене еңбегі
физическое лицо - жеке тұлға 
физическое лицо, занимающееся 
предпринимательской и иной деятельностью без 
образования юридического лица - кəсіпкерлік жəне 
өзге де қызметпен заңды тұлға құрмай айналысушы 
жеке тұлға

фикс - фикс 
фиксаж - тұрақтандырғыш, беркіткіш 
фиксация - беркіту, тұрақтандыру, тіркеу, тиянақтау 
фиксация валютного курса - валюталық бағамды 
тиянақтау

фиксация государством валютного курса - 
мемлекеттің валюталық бағамды тиянақтауы 

фиксация государством курса национальной валюты 
относительно иностранных валют - ұлттық 
валютаның шетел валюталарына қатысты бағамын 
мемлекеттің тиянақтауы (тіркеуі)

фиксация курса - бағамды тиянақтау
фиксация ставки при ее падении - мөлшерлемені 
құлдырауы кезінде тиянақтау

фиксация цен - бағаны тиянақтау (тіркеу)
фиксация цены на определенном уровне - бағаны 
белгілі бір деңгейде тиянақтау (тіркеу)

фиксация цены ценной бумаги на определенном 
уровне - бағалы қағаздың бағасын белгілі бір деңгейде 
тиянақтау

фиксинг - фиксинг, тұрақталым, тиянақталым, 
тиянақтама 

фиксинг золота (золотой) - алтын тиянақтамасы
фиксирование - тіркеу, тиянақтау, беркіту
фиксирование валютного курса - валюталық бағамды 
тиянақтау

фиксирование золота - алтынды тиянақтау
фиксирование курса валют - валюта бағамын тіркеу
фиксирование цен - бағаны тиянақтау
фиксированная номинальная ставка процента - 
пайыздың тиянақталған атаулы мөлшерлемесі

фиксированная норма обмена - тиянақталған айырбас 
нормасы

фиксированная процентная ставка - тиянақталған 
пайыздық мөлшерлеме

фиксированная рента - тиянақталған рента 
фиксированная ставка вознаграждения - тиянақталған 
сыйақы мөлшерлемесі

фиксированная ставка комиссионного 
вознаграждения - тиянақталған комиссиялық сыйақы 
мөлшерлемесі

фиксированная ставка процента - пайыздың 
тиянақталған мөлшерлемесі

фиксированная стоимость - тиянақталған құн
фиксированная сумма наличности - қолма-қол 
ақшаның тиянақталған мөлшерлемесі

фиксированная цена - тиянақталған баға
фиксированное комиссионное вознаграждение - 
тиянақталған комиссиялық сыйақы

фиксированное рыночное равновесие - тиянақталған 
нарықтық тепе-теңдік

фиксированные активы - тиянақталған активтер
фиксированные издержки - тиянақталған шығын, 
тұрақты шығын

фиксированные платежи - тиянақталған төлем
фиксированные процентные ставки государственной 
пошлины - мемлекеттік баждың тіркелген пайыздық 
мөлшерлемесі 

фиксированные расходы - тиянақталған шығыс
фиксированный - тиянақталған (баға туралы)
фиксированный аннуитет - тиянақталған аннуитет
фиксированный бюджет банковского департамента - 
банк департаментінің тиянақталған бюджеті

фиксированный валютный курс - тиянақталған валюта 
бағамы

фиксированный вексель - тиянақталған вексель
фиксированный дивизор - тиянақталған дивизор 
фиксированный доход - тиянақталған табыс, 
тиянақталған кіріс

фиксированный имущественный залог - тиянақталған 
мүлік кепілі

фиксированный инвестиционный трест - 
тиянақталған инвестициялық трест

фиксированный курс - тиянақталған бағам
фиксированный налог - тиянақталған салық, тіркелген 
салық

фиксированный обменный курс - тиянақталған 
айырбас бағамы

фиксированный подоходный налог - тіркелген табыс 
салығы

фиксированный срок погашения - тиянақталған өтеу 
мерзімі

фиксированный суммарный акциз - тиянақталған 
қосындылы акциз, тиянақталған жиынтық акциз

фиксированный суммарный налог - тиянақталған 
қосындылы салық, тиянақталған жиынтық салық

фиксированный трест - тиянақталған трест 
фиксированный уровень освобождения от налогов - 
салықтардан босатудың тиянақталған деңгейі

фиктивная бумага - жалған қағаз
фиктивная продажа ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
жалған сату 

фиктивная сделка - жалған мəміле
фиктивная сделка с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жалған мəміле

фиктивная экономика - жалған экономика 
фиктивное банкротство - жалған банкроттық
фиктивное лицо - жалған тұлға
фиктивные хозяйственные операции - жалған 
шаруашылық операциялар

фиктивный - жалған
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фиктивный вексель - жалған вексель
фиктивный документ - жалған құжат
фиктивный заказ - жалған тапсырыс
фиктивный капитал - жалған капитал 
фиктивный кредит - жалған кредит
фиктивный получатель денег по векселю или чеку - 
вексель немесе чек бойынша ақшаны жалған алушы

фиктивный получатель средств - қаражатты 
жалғандықпен алушы

фиктивный счет - жалған шот
фиктивный чек - жалған чек
фикх - фикх (ислам құқықтануы)
фикция - ойдан шығарылған, жалған 
фикция юридическая - заңи жалғандық
филантроп - филантроп, мейірбан 
филантропия - филантропия, мейірбандық, 
қайырымдылық

филантропия - филантропия 
филателистическая продукция - филателиялық өнім 
филателистические товары - филателиялық тауарлар 
филателия - филателия 
филиал - филиал 
филиал банка - банк филиалы
филиал иностранного банка - шетел банкінің филиалы
филиал коммерческого банка - коммерциялық банктің 
филиалы

филиал кредитной организации - кредит ұйымының 
филиалы

филиал центрального банка - орталық банкінің 
филиалы

филиал юридического лица - заңды тұлғаның 
филиалы, заңи тұлғаның филиалы

филиальный капитал - филиал капиталы
филигранология - филигрантану
филигрань - филигрань 
филомения - филомения 
философия - философия 
фильера - фильера 
фильерист - фильерист 
фильм - фильм
фильм документальный - деректі фильм, құжатты 
фильм

фильм рекламный - жарнамалық фильм
фильм цветной - түрлі түсті фильм 
фильм черно-белый - ақ-қара түсті фильм
фильмография - фильмография
фильмоскоп - фильмоскоп
фильмотека - фильмхана
фильтр - сүзгі
фильтрация - сүзгіден өткізу, сүзу
фильтро-вентиляционная установка - сүзгілі-
желдеткіш құрылғы

финал - шешуші сəт
финальная прибыль - ақырғы пайда, мəрелік пайда
финансирование - қаржыландыру 
финансирование банковское - банк қаржыландыруы
финансирование без права регресса - кері талап 
құқығынсыз қаржыландыру

финансирование безвозвратное - қайтарымсыз 
қаржыландыру 

финансирование бюджетного дефицита - бюджет 
тапшылығын қаржыландыру

финансирование бюджетное - бюджеттік 
қаржыландыру

финансирование бюджетных расходов - бюджеттік 
шығысты қаржыландыру

финансирование бюджетных учреждений - бюджеттік 
мекемелерді қаржыландыру

финансирование в кредит - несиеге қаржыландыру
финансирование венчурное - венчурлік қаржыландыру, 
тəуекелдік қаржыландыру

финансирование взаимное - өзара қаржыландыру
финансирование внешней торговли - сыртқы сауданы 
қаржыландыру

финансирование возвратное - қайтарымдық 
қаржылаңдыру

финансирование временное - уақытша қаржыландыру
финансирование вторичное - қайталама қаржыландыру
финансирование выплат заработной платы - жалақы 
төлемін қаржыландыру

финансирование государственное - мемлекеттік 
қаржыландыру

финансирование двухуровневое - екі деңгейлі 
қаржыландыру

финансирование дефицита бюджета - бюджет 
тапшылығын қаржыландыру

финансирование дефицита республиканского 
бюджета - республикалық бюджеттің тапшылығын 
қаржыландыру

финансирование дефицитное - тапшы қаржыландыру, 
жетімсіз қаржыландыру

финансирование деятельности страховщика - 
сақтандырушының қызметін қаржыландыру

финансирование длительного характера - ұзақ 
сипаттағы қаржыландыру

финансирование долгосрочное - ұзақ мерзімді 
қаржыландыру

финансирование за счет акционерного капитала - 
акционерлік капитал есебінен қаржыландыру

финансирование за счет внешних источников - 
сыртқы көздер есебінен қаржыландыру

финансирование за счет заемных средств - қарыз 
қаражаты есебінен қаржыландыру

финансирование за счет займов - қарыз есебінен 
қаржыландыру

финансирование за счет собственника - 
меншіктенушінің есебінен қаржыландыру

финансирование за счет собственных средств - 
меншікті қаражат есебінен қаржыландыру

финансирование забалансовое - теңгерімнен тысқары 
қаржыландыру

финансирование заемное - қарызды қаржыландыру
финансирование и кредитование капитального 
ремонта - күрделі жөндеуді қаржыландыру жəне 
несиелендіру
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финансирование и кредитование оборудования - 
жабдықты қаржыландыру жəне несиелендіру

финансирование из бюджетных статей - бюджеттік 
баптардан қаржыландыру

финансирование из государственного бюджета - 
мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру

финансирование из местного бюджета - жергілікті 
бюджеттен қаржыландыру

финансирование из резервов - сақтық қордан 
қаржыландыру

финансирование инвестиций - инвестицияны 
қаржыландыру

финансирование инвестиционное - инвестициялық 
қаржыландыру 

финансирование инвестиционных проектов - 
инвестициялық жобаларды қаржыландыру

финансирование инновационной деятельности - 
инновациялық қызметті қаржыландыру 

финансирование ипотечное - ипотекалық 
қаржыландыру

финансирование капитальных вложений 
(капиталовложений) - күрделі жұмсалымды 
қаржыландыру 

финансирование компенсационное - өтемақылық 
қаржыландыру

финансирование компенсационных выплат - 
өтемақылық төлемді қаржыландыру

финансирование кондуитное - кондуиттік 
қаржыландыру 

финансирование контракта - келісімшартты 
қаржыландыру

финансирование корпоративное - корпоративтік 
қаржыландыру

финансирование корпорацией - корпорацияның 
қаржыландыруы

финансирование косвенное - жанама қаржыландыру
финансирование краткосрочное - қысқа мерзімді 
қаржыландыру

финансирование кредита - кредитті қаржыландыру
финансирование кредитно-денежное - кредиттік-
ақшалай қаржыландыру

финансирование кредитное - кредиттік    
қаржыландыру

финансирование международное - халықаралық 
қаржыландыру

финансирование международной торговли - 
халықаралық сауданы қаржыландыру

финансирование на возвратной основе - қайтарымды 
негіздегі қаржыландыру

финансирование на первом этапе - бірінші кезеңде 
қаржыландыру

финансирование охраны окружающей среды - 
қоршаған ортаны қорғауды қаржыландыру

финансирование охраны труда - еңбек қорғауды 
қаржыландыру

финансирование плана - жоспарды қаржыландыру
финансирование по остаточному принципу - 
қалдықтық қағидат бойынша қаржыландыру

финансирование под уступку денежного требования - 
ақшалай талаптан қайту кепілдігімен қаржыландыру

финансирование правительственное - үкіметтік 
қаржыландыру

финансирование предварительное - алдын ала 
қаржыландыру

финансирование программы - бағдарламаны 
қаржыландыру

финансирование продажи в рассрочку - сауданы 
мəулеттік қаржыландыру

финансирование проектов - жобаларды қаржыландыру
финансирование проектов путем выпуска акций - 
жобаларды акциялар шығару жолымен қаржыландыру

финансирование путем выпуска облигаций - 
облигациялар шығару жолымен қаржыландыру

финансирование путем залога недвижимого 
имущества - жылжымайтын мүлікті кепілге салу 
жолымен қаржыландыру

финансирование путем кредитования - несиелендіру 
жолымен қаржыландыру

финансирование путем получения займов - қарыз алу 
жолымен қаржыландыру

финансирование путем получения новых займов - 
жаңа қарыз алу жолымен қаржыландыру

финансирование путем распределения резервов - 
сақтық қорларды бөлу жолымен қаржыландыру

финансирование работ - жұмыстарды қаржыландыру
финансирование развития - дамуды қаржыландыру
финансирование расходов - шығысты қаржыландыру
финансирование рисковое - тəуекелді қаржыландыру
финансирование с государственной гарантией - 
мемлекеттік кепілдікпен қаржыландыру

финансирование с помощью выпуска акций - 
акциялар шығару арқылы қаржыландыру

финансирование с помощью международных 
организаций - халықаралық ұйымдардың көмегімен 
қаржыландыру

финансирование сметно-бюджетное - сметалық-
бюджеттік қаржыландыру

финансирование сметное - сметалық қаржыландыру
финансирование социального обеспечения - 
əлеуметтік қамсыздандыруды қаржыландыру

финансирование социального страхования - 
əлеуметтік сақтандыруды қаржыландыру

финансирование строительных работ - құрылыс 
жұмыстарын қаржыландыру

финансирование строительства жилья - тұрғын үй 
құрылысын қаржыландыру

финансирование текущих нужд - ағымдағы 
(күнделікті) мұқтаждарды қаржыландыру

финансирование торговли - сауданы қаржыландыру
финансирование трастовое - сенімгерлік 
қаржыландыру

финансирование управления - басқаруды 
қаржыландыру

финансирование функциональное - атқарымдық 
қаржыландыру

финансирование целевое - мақсаттық қаржыландыру
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финансирование через банки - банк арқылы 
қаржыландыру

финансирование чрезвычайное - төтенше 
қаржыландыру

финансирование чрезмерное - шектен тыс 
қаржыландыру

финансирование экспортных операций - экспорттық 
операцияларды қаржыландыру

финансирование ясельное - балғын кезеңдегі 
қаржыландыру 

финансированная доля реализуемых ценных бумаг 
- өткізілетін бағалы қағаздардың қаржыландырылған 
үлесі

финансируемый - қаржыландырылатын
финансируемый из внешнего источника - сыртқы 
көзден қаржыландырылатын

финансирующая организация - қаржыландырушы 
ұйым

финансирующая фирма - қаржыландырушы фирма
финансирующее лицо - қаржыландырушы тұлға
финансист - қаржы қызметкері, қаржыгер 
финансист-контролер - бақылаушы-қаржыгер
финансовая аналитическая таблица - қаржылық 
талдамалы кесте

финансовая аренда - қаржылық жалгерлік
финансовая безопасность - қаржы қауіпсіздігі 
финансовая бумага - қаржылық қағаз
финансовая бухгалтерия - қаржы бухгалтериясы, 
қаржы есепшілігі

финансовая выписка - қаржы көшірімі
финансовая гарантия - қаржылық кепілдік
“финансовая глубина” экономики - экономиканың 

“қаржы қатынастарының тереңдігі”
финансовая группа - қаржы тобы, қаржылық топ 
финансовая деятельность - қаржы қызметі
финансовая дисциплина - қаржылық тəртіп, қаржы 
тəртібі

финансовая документация - қаржы құжаттамасы
финансовая запись - қаржылық жазба
финансовая инвестиция - қаржы инвестициясы
финансовая индексация - қаржыны индекстеу
финансовая инспекция - қаржы инспекциясы
финансовая интеграция - қаржылық бірігу, қаржы 
интеграциясы

финансовая информация - қаржы ақпараты
финансовая компания - қаржы компаниясы 
финансовая компенсация - қаржылық өтемақы
финансовая консультационная фирма - қаржылық 
кеңес беру фирмасы

финансовая консультация - қаржылық кеңес беру
финансовая корпорация - қаржы корпорациясы
финансовая либерализация - қаржыны ырықтандыру
финансовая модель - қаржылық үлгі
финансовая независимость - қаржылық тəуелсіздік
финансовая нестабильность - қаржылық    
тұрақсыздық

финансовая олигархия - қаржы олигархиясы
финансовая операция - қаржы операциясы

финансовая операция, совершаемая в операционном 
окне - операциялық терезеде жасалатын қаржылық 
операция

финансовая организация - қаржы ұйымы
финансовая ответственность - қаржы жауапкершілігі
финансовая отчетность - қаржы есептілігі, қаржы есеп-
қисабы 

финансовая палата счетных стандартов - 
есеп стандарттарының қаржы палатасы, шот 
стандарттарының қаржы палатасы

финансовая паника - қаржы дүрлікпесі
финансовая пирамида - қаржы пирамидасы, қаржы 
үшкілі 

финансовая поддержка - қаржы қолдауы, қаржылық 
қолдау

финансовая позиция - қаржы жайғасымы, қаржы 
айқындамасы 

финансовая политика - қаржы саясаты 
финансовая помощь - қаржы көмегі, қаржылай көмек
финансовая помощь путем предоставления кредита 

- кредит беру жолымен көрсетілетін қаржы көмегі 
(қаржылай көмек)

финансовая потребность - қаржылық қажеттілік 
(қажетсіну)

финансовая практика - қаржы практикасы
финансовая проверка - қаржылық тексеру
финансовая проводка - қаржылық өткізбе
финансовая программа - қаржы бағдарламасы
финансовая ревизия - қаржы тексерісі, қаржылық 
тексеріс

финансовая реформа - қаржы реформасы
финансовая самостоятельность - қаржы дербестігі
финансовая сделка - қаржылық мəміле
финансовая система - қаржы жүйесі 
финансовая система Казахстана - Қазақстанның қаржы 
жүйесі 

финансовая система, находящаяся в бедственном 
положении - мүшкіл жағдайдағы қаржы жүйесі

финансовая служба - қаржы қызметі
финансовая смета - қаржы сметасы, қаржы 
жоспарламасы

финансовая солидарность - қаржы ынтымақтастығы
финансовая стабилизация - қаржыны тұрақтандыру 
финансовая стабильность - қаржы тұрақтылығы
финансовая статистика - қаржы статистикасы
финансовая сторона дела - істің қаржылық жағы
финансовая стратегия - қаржы стратегиясы
финансовая структура - қаржы құрылымы 
финансовая структура компании - компанияның 
қаржылық құрылымы

финансовая сфера - қаржы саласы
финансовая тайна - қаржы құпиясы
финансовая устойчивость - қаржы орнықтылығы, 
қаржылық орнықтылық, қаржы жөнінен     
орнықтылық

финансовая часть - қаржы бөлігі
финансовая экспертиза - қаржы сараптамасы 
финансовая ясность - қаржы айқындығы
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финансово-банковская нестабильность - қаржы-банк 
тұрақсыздығы

финансового состояния - қаржылық жай-күй
финансовое бремя - қаржы ауыртпалығы
финансовое возмещение - қаржылық өтемақы
финансовое дело - қаржылық іс
финансовое дерегулирование - қаржыны қайта реттеу
финансовое донесение - қаржы хабарламасы
финансовое законодательство - қаржы заңнамасы
финансовое затруднение - қаржы қиындығы
финансовое консультирование - қаржылық кеңес беру, 
қаржы жөнінен кеңес беру

финансовое кредитование - қаржы несиелендіруі
финансовое меню - қаржы мəзірі 
финансовое мошенничество - қаржы ісіндегі  
айлакерлік 

финансовое надувательство - қаржы ісіндегі 
алдампаздық

финансовое нарушение - қаржылық бұзушылық, 
қаржылық жолсыздық 

финансовое обеспечение - қаржымен қамсыздандыру, 
қаржылық қамсыздандыру (қамтамасыз ету)

финансовое обслуживание - қаржы қызметін көрсету
финансовое обязательство - қаржылық міндеттеме
финансовое обязательство при продаже в рассрочку - 
мəулеттік сату кезіндегі қаржылық міндеттеме

финансовое ограничение - қаржылық шектеу
финансовое оздоровление банка - банкінің қаржы 
жағдайын сауықтыру

финансовое оздоровление кредитной организации - 
несие ұйымын қаржылық сауықтыру

финансовое перераспределение - қаржыны қайта бөлу 
финансовое планирование - қаржыны жоспарлау, 
қаржылық жоспарлау

финансовое положение - қаржы жағдайы; қаржы 
ережесі

финансовое положение банка - банкінің қаржы 
жағдайы

финансовое положение государства - мемлекеттің 
қаржы жағдайы

финансовое положение физического лица - жеке 
тұлғаның қаржы жағдайы

финансовое положение юридического лица - заңды 
тұлғаның қаржы жағдайы

финансовое посредничество - қаржы делдалдығы, 
қаржылық делдалдық

финансовое право - қаржы құқығы 
финансовое преимущество - қаржылық артықшылық
финансовое прогнозирование - қаржыны болжау, 
қаржылық болжау

финансовое программирование - қаржыны 
бағдарламалау

финансовое развитие - қаржыны дамыту
финансовое реструктурирование банка - банктің 
қаржы құрылымын өзгерту, банкті қаржылық қайта 
құрылымдау

финансовое соглашение - қаржы келісімі, қаржылық 
келісім

финансовое состояние - қаржы жай-күйі, қаржылық 
жай-күй 

финансовое состояние банка - банкінің қаржылық жай-
күйі

финансовое состояние предприятия - кəсіпорынның 
қаржы жағдайы

финансовое стимулирование - қаржылық ынталандыру, 
қаржылық ынталандырма, қаржылай ынталандырма

финансовое счетоводство - қаржы есепшілігі, 
қаржылық есепшілік

финансовое участие - қаржылық қатысу
финансовое учреждение - қаржы мекемесі 
финансовое хозяйство - қаржы шаруашылығы
финансово-кредитная система - қаржы-кредит жүйесі
финансово-кредитная тайна - қаржы-кредит құпиясы
финансово-кредитное образование - қаржы-кредит 
білімі

финансово-кредитные институты - қаржы-кредит 
институттары 

финансово-монополистические группы - қаржы-
монополистік топтар

финансово-плановый акт - қаржы-жоспар актісі 
финансово-правовые нормы - қаржылық-құқықтық 
нормалар (қаржы құқығының нормалары)

финансово-правовые санкции - қаржылық-құқықтық 
санкциялар (ықпалшаралар)

финансово-производственный план - қаржы-өндірістік 
жоспар

финансово-промышленная группа - қаржы-
өнеркəсіптік топ

финансово-хозяйственная деятельность - қаржы-
шаруашылық қызметі

финансово-экономические кризисы - қаржы-
экономикалық дағдарыстар

финансово-экономические расчеты - қаржы-
экономикалық есептер

финансово-экономический обзор - қаржы-
экономикалық шолу

финансово-экономический отдел - қаржылық-
экономикалық бөлім 

финансово-экспортный кредит - қаржылық-экспорттық 
кредит

финансовые “офф-шор” операции - қаржылық “офф-
шор” операциялары

финансовые активы - қаржы активтері 
финансовые арбитражные сделки - қаржылық 
арбитраждық келісімдер

финансовые ассигнования - қаржымен қаражаттандыру
финансовые бумаги - қаржы қағаздары
финансовые вложения - қаржы салымы, қаржы 
жұмсалымы 

финансовые возможности - қаржылық мүмкіндіктер
финансовые вычисления - қаржыны есептеу
финансовые затраты - жұмсалған қаржы шығыны
финансовые затруднения - қаржылық қиындықтар
финансовые издержки - ұсталған қаржы шығыны 
финансовые имена - қаржылық есімдер 
финансовые инновации - қаржы жаңартпалары 
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финансовые институты инвестиционного типа - 
инвестициялық тұрпаттағы қаржы институттары

финансовые институты развития - дамыту қаржы 
институттары

финансовые инструменты рынка капитала - капитал 
нарығының қаржы құралдары 

финансовые инструменты рынка кратковременного 
капитала - қысқа мерзімді капитал нарығының қаржы 
құралдары

финансовые инструменты, используемые 
исламскими банками - ислам банктері пайдаланатын 
қаржы құралдары

финансовые источники - қаржы көздері 
финансовые категории - қаржы санаттары
финансовые комиссии - қаржы комиссиялары
финансовые комитеты - қаржы комитеттері
финансовые концепции - қаржы тұжырымдамасы
финансовые коэффиценты - қаржы коэффициенттері
финансовые круги - қаржылық топтар
финансовые нормативы - қаржы нормативтері
финансовые нормы - қаржы нормалары 
финансовые обязательства - қаржы міндеттемелері
финансовые обязательства перед бюджетом - 
бюджеттің алдындағы қаржы міндеттемелері

финансовые обязательства перед вышестоящими 
организациями - жоғары тұрған ұйымдардың 
алдындағы қаржы міндеттемелері

финансовые обязательства перед учреждениями 
банков - банк мекемелерінің алдындағы қаржы 
міндеттемелері

финансовые операции - қаржы операциялары
финансовые органы - қаржы органдары
финансовые органы власти - биліктің қаржы 
органдары

финансовые отделы - қаржы бөлімдері
финансовые отношения - қаржылық қарым-қатынас
финансовые показатели - қаржы көрсеткіштері
финансовые потоки - қаржы тасқыны, қаржы ағыны
финансовые потребности - қаржы қажеттіліктері
финансовые правоотношения - қаржылық құқықтық 
қатынастар

финансовые процедуры - қаржы рəсімдері 
финансовые расходы - қаржы шығысы, қаржылық 
шығыс 

финансовые резервы - қаржы сақтық қорлары 
финансовые результаты - қаржы нəтижелері 
финансовые ресурсы - қаржы ресурстары 
финансовые рынки - қаржы нарықтары 
финансовые санкции - қаржылық ықпалшаралар
финансовые санкции за нарушение налогового 
законодательства - салық заңнамасын бұзғаны үшін 
қаржылық ықпалшаралар

финансовые сбережения - қаржылай жинақ 
финансовые сделки на срок - мерзімдік қаржы 
мəмілелері

финансовые средства - қаржы қаражаты
финансовые стимулы - қаржы ынталандырмасы
финансовые субсидии - қаржылай жəрдемқаржы

финансовые трудности - қаржы қиындықтары
финансовые управления - қаржы басқармалары
финансовые условия - қаржы шарттары
финансовые услуги - қаржылық қызметтер көрсету, 
қаржы қызметтерін көрсету 

финансовые фонды - қаржы қорлары 
финансовые фьючерсы - қаржы фьючерстері 
финансовый - қаржы, қаржылық, қаржылай
финансовый “рычаг” - қаржы “тұтқасы”
финансовый агент - қаржы агенті
финансовый анализ - қаржылық талдау, қаржылық 
талдам 

финансовый аналитик - қаржы талдампазы 
(талдаушысы)

финансовый аппарат - қаржылық аппарат, қаржы 
аппараты 

финансовый базис - қаржы базисі
финансовый баланс - қаржы теңгерімі
финансовый билль - қаржы биллі 
финансовый брокер - қаржы брокері
финансовый бухгалтерский учет - қаржылық 
бухгалтерлік есеп

финансовый вексель - қаржы векселі, қаржылық 
вексель 

финансовый взнос - қаржы жарнасы
финансовый вопрос - қаржы мəселесі
финансовый год - қаржы жылы 
финансовый дивиденд - қаржы дивиденді
финансовый директор - қаржы директоры
финансовый документ - қаржы құжаты
финансовый дом - қаржы үйі
финансовый домициль - қаржы домицилі, қаржы 
мекенжайы

финансовый законопроект - қаржы заң жобасы
финансовый и операционный стандартный единый 
отчет - қаржылық жəне операциялық стандарттық 
бірыңғай есептеме (есеп беру)

финансовый инжиниринг - қаржы инжинирингі
финансовый инспектор - қаржы инспекторы
финансовый институт - қаржы институты 
финансовый инструмент - қаржы құралы 
финансовый инструмент фьючерсного рынка - 
фьючерстік нарықтың қаржы құралы

финансовый интерес - қаржы мүддесі
финансовый капитал - қаржы капиталы 
финансовый капитализм - қаржы капитализмі
финансовый капиталист - қаржы капиталисі
финансовый комитет - қаржы комитеті
финансовый коммерческий год - коммерциялық қаржы 
жылы (360 күн)

финансовый компромисс - қаржы ымырасы
финансовый консалтинг - қаржы консалтингі
финансовый консультант - қаржы кеңесшісі
финансовый контракт - қаржы келісімшарты
финансовый контроль - қаржы бақылауы 
финансовый контроль представительных органов 
власти - өкілдікті билік органдарының қаржы 
бақылауы
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финансовый коэффициент - қаржы коэффициенті
финансовый крах - қаржылық күйреу
финансовый кредит - қаржылық кредит 
финансовый кредит, полученный за рубежом - 
шетелде алынған қаржы кредиті

финансовый кризис - қаржы дағдарысы 
финансовый левераж - қаржы леверажы 
финансовый левередж - қаржы левереджі, қаржы 
тұтқасы 

финансовый лизинг - қаржы лизингі 
финансовый магнат - қаржы алпауыты
финансовый менеджер - қаржы менеджері
финансовый менеджмент - қаржы менеджменті
финансовый механизм - қаржы механизмі, қаржы тетігі 
финансовый нейтралитет - қаржы бейтараптығы
финансовый обзор - қаржы шолуы, қаржыны шолу
финансовый опцион - қаржы опционы
финансовый орган - қаржы органы
финансовый отдел - қаржы бөлімі
финансовый отчет - қаржы есептемесі, қаржылық 
есептеме, қаржылық есеп беру 

финансовый партнер - қаржылық əріптес (серіктес)
финансовый план - қаржы жоспары
финансовый платеж с фиксированным сроком 
уплаты - төлеу мерзімі тиянақталған қаржы төлемі

финансовый показатель - қаржы көрсеткіші
финансовый посредник - қаржы делдалы
финансовый представитель - қаржы өкілі
финансовый принципал - қаржы принципалы
финансовый разрыв - қаржы алшақтығы 
финансовый расчет - қаржылық есеп айырысу
финансовый расчет по займу - қарыз бойынша 
қаржылық есеп айырысу

финансовый регламент ВПС - ДПО-ның қаржылық 
реттемесі

финансовый резерв - қаржылық сақтық қоры
финансовый результат - қаржы нəтижесі 
финансовый риск - қаржылық тəуекел (қатер), қаржы 
тəуекелі

финансовый рынок - қаржы нарығы
финансовый сбор - қаржы алымы
финансовый сектор - қаржы секторы 
финансовый синдикат - қаржы синдикаты
финансовый системный кризис - қаржылық жүйелік 
дағдарыс, қаржы жүйесінің дағдарысы

финансовый супермаркет - қаржы супермаркеті, 
қаржылық заңғайыр дүкен 

финансовый счет - қаржы шоты
финансовый тормоз - қаржы тежеуіші 
финансовый траст - қаржы сенімгері
финансовый убыток - қаржылай залал
финансовый учет - қаржы есебі 
финансовый учет по полной стоимости - толық құны 
бойынша қаржы есебі

финансовый ущерб - қаржы шығыны
финансовый центр - қаржы орталығы 
финансовый эксперт - қаржы сарапшысы
финансы - қаржы, қаржы-қаражат 

финансы “здоровые” - “кінəратсыз” қаржы
финансы акционерного общества - акционерлік қоғам 
қаржысы

финансы акционерной компании - акционерлік 
компания қаржысы 

финансы государственные - мемлекеттік қаржы 
финансы холдинговой компании - холдингілік 
компания қаржысы

финансы частной корпорации - жекеше 
корпорацияның қаржысы

финиш - мəре, сөре, қарақшы 
фирма - фирма 
фирма агентская - агенттер фирмасы
фирма акцептная - акцептілік фирма
фирма аудиторская - аудиторлық фирма
фирма аффилированная - үлестес фирма, қосылма 
фирма

фирма банковская - банктік фирма
фирма биржевая - биржалық фирма
фирма брокерская - делдалдық фирма
фирма бухгалтерская - бухгалтерлік фирма
фирма ведущая - жетекші фирма
фирма венчурная - венчурлік фирма, тəуекелшіл фирма
фирма внедренческая - енгізбелік фирма
фирма внешнеторговая - сыртқы сауда фирмасы
фирма государственная - мемлекеттік фирма
фирма дилерская - дилерлік фирма
фирма дистрибьютерская - дистрибьюторлық фирма
фирма дочерняя - еншілес фирма
фирма заграничная - шетелдік фирма
фирма инвестиционная - инвестициялық фирма
фирма инженерно-консультационная - инженерлік-
кеңес беру фирмасы

фирма инжиниринговая - инжинирингілік фирма 
фирма инновационная - инновациялық фирма, 
жаңартпалық фирма

фирма иностранная - шетелдік фирма
фирма комиссионная - комиссиялық фирма
фирма конкурирующая - бəсекелесуші фирма
фирма консалтинговая - консалтингілік фирма
фирма консультационная - кеңес беру фирмасы, 
сабағаттық фирма

фирма лизинговая - лизингілік фирма
фирма маркетинговая - маркетингілік фирма
фирма обанкротившаяся - банкрот болған фирма
фирма оптовая - көтерме сауда фирмасы
фирма оптово-посредническая - көтерме сауда-
делдалдық фирмасы

фирма офшорная - офшорлық фирма
фирма патентная - патенттік фирма
фирма платежеспособная - төлем төлеуге қабілетті 
фирма

фирма по торговле ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен сауда жасау жөніндегі фирма

фирма посредническая - делдалдық фирма
фирма посылочная - жөнелтпе фирма 
фирма посылочной торговли - жөнелтпе сауда 
фирмасы 
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фирма расчетная - есеп-қисап фирмасы
фирма с хорошей репутацией - жақсы атымен танымал 
фирма

фирма сбытовая - өткізу фирмасы
фирма совместная - бірлескен фирма
фирма состоятельная - дəулетті фирма
фирма специализированная - мамандандырылған 
фирма

фирма страховая - сақтандыру фирмасы
фирма торговая - сауда фирмасы
фирма финансовая - қаржы фирмасы
фирма фондовых брокеров - қор брокерлерінің 
фирмасы

фирма холдинговая - холдингілік фирма
фирма частная - жекеше фирма
фирма экспедиторская - экспедиторлық фирма
фирма экспортная - экспорттық фирма
фирма экспортного финансирования - экспортты 
қаржыландыру фирмасы

фирма юридическая - заңи фирма
фирмач - фирмашы
фирменная карточка - фирмалық карточка
фирменная котировка - фирмалық баға белгіленімі
фирменная структура рынка информации - ақпарат 
нарығының фирмалық құрылымы

фирменная структура рынка информационных услуг 
- ақпараттық қызметтер көрсету нарығының фирмалық 
құрылымы

фирменное имя - фирмалық есім, фирмалық ныспы
фирменное наименование - фирмалық атау
фирменное обслуживание - фирмалық қызмет көрсету
фирменное соглашение - фирмалық келісім
фирменный бланк - фирмалық бланк
фирменный блок - фирмалық блок 
фирменный кредит - фирмалық кредит 
фиск - қазына 
фискал - қазынагер, қазынашы
фискальная государственная монополия - қазыналық 
мемлекеттік монополия

фискальная иллюзия - қазыналық елес, қазыналық 
қиял

фискальная монополия - қазыналық монополия
фискальная политика - қазына саясаты, қазыналық 
саясат 

фискальная политика правительства - үкіметтің 
қазыналық саясаты

фискальная пошлина - қазыналық баж 
фискальная таможенная пошлина - қазыналық кеден 
бажы

фискальная функция налога - салықтың қазыналық 
атқарымпаздығы, салықтың қазыналық бернесі

фискальное право - қазыналық құқық
фискальные аппараты - фискалдық аппараттар 
фискальные доходы - фискалдық кіріс, қазыналық кіріс
фискальные монопольные налоги - қазыналық 
монополиялық салықтар 

фискальный - қазыналық
фискальный агент - қазыналық агент

фискальный год - қазыналық жыл 
фискальный оазис - қазыналық жазира 
фискальный тормоз - қазыналық кедергі, қазыналық 
тежеме, қазыналық тежеуіш

ФИФО - ФИФО (ағыл. FІFO - fіrst-іn-fіrst-out - алдымен 
келді‚ алдымен қызмет көрсетілді)

флаг - ту, байрақ
флагшток - тутұғыр, тудіңгек
флажок - жалауша
фланг - сап; қаптал
флат - флат, алып-қосары жоқ 
флат “тель-кель” - флат “тель-кель” (алып-қоспай 

“барымен базар болу”)
флегматизм - баяулық, сылбырлық
флиппер - флиппер (алып-сатар) 
флора - флора
флорин - флорин 
флот - флот
флотационная стоимость - флотациялық құн 
флотилия - флотилия
флотинг - флотинг (бағаның еркін ауытқуы)
флотирующие долговые бумаги - флотерленуші 
борышқорлық қағаздар 

флотирующие запасы - флотерленуші босалқы қорлар 
фло-трейдер - фло-трейдер 
флоут - флоут 
флоут переходящий - өтпелі флоут 
флоут платежный - төлем флоуты
флоутер - флоутер 
флоутинг - флоутинг (бағамның еркін ауытқуы)
флюктуация - флюктуация 
ФОБ (свободно на борту судна, франко-борт) - ФОБ 

(ағылш. FOB, Free on Board) 
фойе - фойе
фолиант - фолиант
фолиация - фолиация
фолио - фолио 
фон - ая
фон негатива - негатив аясы
фонд - қор 
фонд “кэш” - “кэш” қоры (фирманың кассалық жай-
күйі)

фонд “олимпийская солидарность” - “олимпиадалық 
ынтымақ” қоры

фонд акционерного общества - акционерлік қоғам  
қоры

фонд амортизации (амортизационный) - амортизация 
қоры, тозымпұл қоры

фонд архивный - мұрағаттық қор
фонд архивный, объединенный - біріктірілген 
мұрағаттық қор

фонд ассигнований - қаражаттандыру қоры
фонд ассоциации - қауымдастық қоры
фонд базовый - базалық қор
фонд банков - банктер қоры
фонд библиотечный - кітапханалық қор
фонд биржи - биржа қоры
фонд благотворительный - қайырымдылық қоры
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фонд валютного регулирования - валюталық реттеу 
қоры

фонд валютного рынка - валюта нарығының қоры
фонд валютный - валюта қоры, валюталық қор
фонд валютных отчислений - валюталық аударым қоры
фонд венчурный - венчурлік қор
фонд взаимно-инвестиционный - өзара қарыз-
инвестициялық қоры

фонд взаимный - өзара қарыз қоры
фонд внебюджетный - бюджеттен тыс қор
фонд внерыночный - нарықтан тыс қор
фонд возврата капитала - капиталды қайтару қоры
фонд возмещения - орнын толтыру қоры, өтеу қоры
фонд возобновляемый - жаңартылмалы қор
фонд выкупа (выкупной) - өтеуін төлеп алу қоры
фонд выравнивания - теңестіру қоры
фонд выравнивания валюты - валютаны теңестіру 
қоры

фонд гарантийный - кепілдікті қор
фонд гарантирования страховых выплат - сақтандыру 
төлемдеріне кепілдік беру қоры

фонд глобальный - ғаламдық қор
фонд государственного социального страхования - 
мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры

фонд денежного рынка - ақша нарығының қоры
фонд денежный - ақша қоры
фонд денежных средств - ақшалай қаражат қоры
фонд депозитного страхования - депозиттік сақтандыру 
қоры

фонд диверсифицированный - əртараптандырылған 
қор

фонд директора - директор қоры
фонд для “высоких шапок” - “биік қалпаққа” арналған 
қор, “қалпағы биік” қор, “қоқима қалпақ” қоры 

фонд для выравнивания валютных курсов - валюта 
бағамдарын теңестіру үшін құрылған қоры

фонд для непогашенных обязательств - өтелмеген 
міндеттемелерге арналған қор

фонд для пожертвований - қайырмалдыққа арналған 
қор

фонд для предоставления дополнительных ссуд - 
қосымша несие беру үшін құрылған қор

фонд для предоставления однодневных кредитов - бір 
күндік кредит беруге арналған қор

фонд доверительного управления - сенімгерлік басқару 
қоры

фонд доверительный - сенімгерлік қор
фонд документальный - құжаттық қор 
фонд дополнительного пенсионного обеспечения - 
қосымша зейнетақымен қамсыздандыру қоры

фонд дорожный - жол қоры
фонд доходный - табысты қор, кірісті қор 
фонд жилищного строительства - тұрғын үй құрылысы 
қоры

фонд жилищный (жилой) - тұрғын үй қоры
фонд займов развития - даму қарыздары қоры
фонд закрытый - жабық қор
фонд занятости - жұмыспен қамту қоры

фонд занятости населения - халықты жұмыспен қамту 
қоры

фонд заработной платы (зарплаты) - жалақы қоры
фонд защиты депозитов - депозиттерді қорғау қоры 
фонд защиты интересов вкладчиков - 
салымшылардың мүдделерін қорғау қоры

фонд земельный - жер қоры
фонд золотой - алтын қор
фонд избыточных средств - артық қаражат қоры
фонд инвестиционный - инвестициялық қор
фонд ипотечного кредита - ипотекалық кредит қоры
фонд исполнения - орындау қоры, атқару қоры 
фонд капиталовложений - күрделі жұмсалым қоры 
фонд компенсационный - өтемақылық қор
фонд конвертируемый - айырбасталымды қор
фонд консолидированный - шоғырландырылған қор, 
шоғырландырылма қор

фонд консолидированных доходов - 
шоғырландырылған табыс қоры, шоғырландырылма 
табыс қоры

фонд корпорации - корпорация қоры
фонд кредитный - кредиттік қор
фонд культурно-бытовых мероприятий - мəдени-
тұрмыстық іс-шаралар қоры

фонд лизинговый - лизингілік қор
фонд ликвидный - өтімді қор
фонд ликвидных активов - өтімді активтер қоры
фонд личного потребления - жеке бастың тұтыну    
қоры

фонд личного происхождения - жеке тектік қор 
фонд личный - жеке қор 
фонд материального поощрения - материалдық 
көтермелеу қоры

фонд материального стимулирования - материалдық 
ынталандыру қоры

фонд материально-технического обеспечения - 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету қоры

фонд материальных активов - материалдық активтер 
қоры

фонд международный - халықаралық қор
фонд министра - министрдің қоры
фонд мира - бейбітшілік қоры
фонд многоцелевой - көп мақсатты қор
фонд накопления - қорлану қоры, қорланым қоры 
фонд недвижимости (REІT) - жылжымайтын мүлік 
қорлары (REІT)

фонд неделимый - бөлінбейтін қор
фонд нематериальных капитальных активов - 
бейматериалдық күрделі активтер қоры

фонд облигаций и привилегированных акций - 
облигациялар мен артықшылықты акциялар қоры

фонд облигационный - облигация қоры
фонд оборотный - айналым қоры
фонд оборотных средств факторинга - факторингінің 
айналым қаражаты қоры

фонд обращения - айналыс қоры
фонд обслуживания долга - борышқа қызмет көрсету 
қоры
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фонд общественного потребления - қоғамдық тұтыну 
қоры

фонд общественный - қоғамдық қор
фонд общий - ортақ қор
фонд обычных акций - кəдуілгі акциялар қоры
фонд обязательного медицинского страхования - 
міндетті медициналық сақтандыру қоры

фонд оплаты труда - еңбекке ақы төлеу қоры, еңбекақы 
қоры

фонд освоения выпуска новой продукции - жаңа өнім 
шығарылымын игеру қоры

фонд освоения новой техники - жаңа техниканы игеру 
қоры

фонд основного капитала - негізгі капитал қоры
фонд отпочковавшийся - бөлініп шыққан қор, бөлінбе 
қор 

фонд отраслевой - салалық қор 
фонд оффшорный - оффшорлық қор
фонд паевой - үлеспұл қоры, жарнапұл қоры
фонд пенсионный - зейнетақы қоры 
фонд платежей до востребования - талап етілмелі 
төлемдер қоры

фонд по выкупу проблемных активов банков - 
банктердің проблемалық активтерін сатып алу қоры

фонд по охране труда - еңбекті қорғау қоры
фонд погашения - өтеу қоры 
фонд погашения задолженности - берешекті өтеу қоры
фонд погашения облигаций - облигацияларды өтеу 
қоры

фонд подготовки кадров - кадрларды даярлау қоры
фонд поддержки мелкого предпринимательства - ұсақ 
кəсіпкерлікті қолдау қоры

Фонд поддержки пенсионных активов - Зейнетақы 
активтерін қолдау қоры 

фонд подкупа должностных лиц - лауазымды 
адамдарды параға жығу қоры

фонд пожертвований - қайырмалдық қоры
фонд покупательский - сатып алушылар қоры
фонд помощи - көмек қоры
фонд помощи беженцам - босқындарға көмек қоры
фонд помощи и сотрудничества - көмек жəне 
ынтымақтастық қоры

фонд помощи инвалидам - мүгедектерге көмек қоры
фонд поощрительный - көтермелеу қоры
фонд потребления - тұтыну қоры 
фонд, предоставляющий ссуды - несие беруші қор
фонд премиальный - сыйлықақы қоры
фонд премирования - сыйлықақы беру қоры
фонд преобразования экономики - экономиканы 
жаңғырту қоры

фонд приватизационный - жекешелендіру қоры 
фонд производственного и социального развития - 
өндірістік жəне əлеуметтік даму қоры

фонд развития - даму қоры
фонд развития государственного страхования - 
мемлекеттік сақтандыруды дамыту қоры

фонд развития предпринимательства и малого 
бизнеса - кəсіпкерлік пен шағын бизнесті дамыту қоры

фонд развития таможенной системы - кеден жүйесін 
дамыту қоры

фонд ревальвации - ревальвация қоры, бағаны көтеру 
(тұрақтандыру) қоры

фонд реверсии пенсионных активов - зейнетақы 
активтерін реверсиялау қоры 

фонд регионального развития - өңірлік даму қоры
фонд регулирования - реттеу қоры
фонд резервный - сақтық қоры 
фонд риска - тəуекелдік қоры
фонд родовой - тектік қор 
фонд роста - өсу қоры, өрлеу қоры 
фонд рыночный - нарықтық қор
фонд с двойной целью - қос мақсатты қор 
фонд сбалансированный - теңгерімделген фонд
фонд семейный - отбасылық қор 
фонд содействия занятости - жұмыспен қамтуға 
жəрдемдесу қоры

фонд солидарности - ынтымақ қоры
фонд социального назначения - əлеуметтік мақсаттағы 
қор

фонд социального обеспечения - əлеуметтік 
қамсыздандыру қоры

фонд социального потребления - əлеуметтік тұтыну 
қоры

фонд социального развития - əлеуметтік даму қоры
фонд социального страхования - əлеуметтік 
сақтандыру қоры

фонд социальной защиты населения - халықты 
əлеуметтік қорғау қоры

фонд социально-культурных мероприятий - 
əлеуметтік-мəдени іс-шаралар қоры

фонд специализированный - мамандандырылған қор
фонд специального назначения - арнаулы мақсаттағы 
қор

фонд специальный - арнаулы қор
фонд специальных видов деятельности - қызметтің 
арнаулы түрлерінің қоры, арнаулы қызмет түрлерінің 
қоры

фонд справочно-информационный (СИФ) - 
анықтамалық-ақпараттық қор (ААҚ)

фонд ссудный - несие қоры
фонд стабилизации - тұрақтандыру қоры
фонд стабилизации валютного курса - валюта бағамын 
тұрақтандыру қоры

фонд стабилизации валюты - валютаны тұрақтандыру 
қоры

фонд стабилизации рынка - нарықты тұрақтандыру 
қоры

фонд стабилизационный - тұрақтандырма қор
фонд стимулирования - ынталандыру қоры
фонд страхования банков - банктерді сақтандыру қоры
фонд страхования депозитов - депозиттерді сақтандыру 
қоры

фонд страховой - сақтандыру қоры
фонд страховой государственный - мемлекеттік 
сақтандыру қоры 

фонд стрессовых активов - күйзелістік активтер қоры
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фонд текущих расходов - ағымдағы шығыс қоры
фонд технической документации - техникалық құжат 
қоры 

фонд трастовый - сенімгерлік қоры
фонд треста - трест қоры
фонд улучшения качества службы (ФУКС) - қызмет 
сапасын жақсарту қоры (ҚСЖҚ)

фонд уставный - жарғы қоры, жарғылық қор 
фонд утраченный - жойылған қор 
фонд фамильный - əулеттік қор
фонд финансирования - қаржыландыру қоры
фонд финансовой поддержки - қаржылық қолдау қоры
фонд финансовой поддержки важнейших отраслей 
народного хозяйства - халық шаруашылығының аса 
маңызды салаларын қаржылық қолдау қоры

фонд финансовой поддержки субъектов - субъектілерді 
қаржылық қолдау қоры

фонд финансовый - қаржы қоры
фонд хеджирования - хеджерлеу қоры
фонд хозяйствующего субъекта - шаруашылық 
жүргізуші субъект қоры

фонд холдинговой компании - холдингілік компания 
қоры

фонд ширпотреба - көпшілік қолды тауарлар қоры
фонд экологический - экологиялық қор
фонд экономических и социальных реформ - 
экономикалық жəне əлеуметтік реформалар қоры

фонд экономического стимулирования - экономикалық 
ынталандыру қоры

фонд-“зонтик” - “қолшатыр”-қор, “бүркеніш”-қор 
фондирование - қорландыру, қор жасау 
фондирование документов - құжаттарды мұрағат 
қорына жүйелеу

фондирование долга - борышқа қор жасау 
фондированный долг - қорландырылған борыш 
фондированный резерв - қорландырылған сақтық қор
фондовая биржа - қор биржасы 
фондовая группа - қор тобы
фондовая операция - қор операциясы
фондовая принадлежность документов - құжаттардың 
қорға қатыстылығы 

фондовая сделка - қор мəмілесі
фондовая ценная бумага - қордың бағалы қағазы 
фондовооруженность - қормен жарақтандырылу
фондовые брокеры и их клиенты - қор брокерлері мен 
олардың клиенттері

фондовые индексы - қор индекстері
фондовые операции - қор операциялары
фондовые операции банков - банктердің қор 
операциялары 

фондовые сделки - қор мəмілесі
фондовые учреждения банка - банкінің қор мекемелері
фондовые ценности - қор құндылықтары
фондовые ценные бумаги - қордың бағалы қағаздары
фондовый арбитраж - қор арбитражы 
фондовый индекс - қор индексі
фондовый капитал - қор капиталы
фондовый курс - қор бағамы

фондовый маклер - қор маклері
фондовый опцион - қор опционы
фондовый рынок - қор нарығы
фондодержатели - қор иелері, қор ұстаушылар
фондоемкость - қор сыйымдылығы
фондообеспеченность - қормен қамтамасыз етілу
фондообразователь - қор жасаушы, қор құраушы
фондообразующие показатели - қор құрайтын 
көрсеткіштер

фондоотдача - қор қайтарымы
фонды - қорлар 
фонды государственные - мемлекеттік қорлар
фонды для субсидий - жəрдемқаржы үшін құрылған қор
фонды добровольного страхования вкладов - 
салымдарды ерікті сақтандыру қорлары

фонды закята - зекет қорлары
фонды капиталовложений в недвижимость - 
жылжымайтын мүлікке салынған күрделі қаржы 
қорлары

фонды “каш” - “каш” қорлары 
фонды “третьих лиц” - “үшінші тұлғалардың” қорлары 
фонды целевые - мақсаттық қорлар 
фонограмма - фонограмма 
фонодокумент - үнқұжат 
фонотека - дыбысхана 
форвард - форвард 
форвард (посылать, отправлять) - форвард (салып 
жіберу, жөнелту)

форвард валютный - валюталық форвард 
форвардинг - форвардинг 
форвард-контракт - форвард-келісімшарт
форвард-курс - форвард-бағам 
форвардная валюта - форвардтық валюта
форвардная валютная сделка - форвардтық валюталық 
мəміле, мерзімдік валюталық мəміле

форвардная маржа - форвардтық маржа
форвардная покупка - форвардтық сатып алу
форвардная покупка валюты - валютаны форвардтық 
сатып алу

форвардная премия - форвардтық сыйлықақы
форвардная продажа - форвардтық сату 
форвардная процентная ставка - форвардтық 
пайыздық мөлшерлеме 

форвардная сделка - форвардтық мəмiле / жетекші 
мəмiле

форвардная сделка с клиентом - клиентпен жасасылған 
форвардтық мəміле

форвардная скидка - форвардтық шегерім
форвардное покрытие - форвардтық жабу, форвардтық 
өтем

форвардное соглашение - форвардты келісім
форвардное соглашение о спреде / спрэде - спред / 
спрэд туралы форвардтық келісім

форвардные валютные рынки - форвардтық валюта 
нарықтары 

форвардные месяцы - форвардтық айлар
форвардные операции - форвардтық операциялар
форвардный - форвардтық
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форвардный валютный курс - форвардтық валюта 
бағамы

форвардный валютный рынок - форвардтық валюта 
нарығы

форвардный контракт - форвардтық келісімшарт 
форвардный курс - форвардтық бағам
форвардный переводный вексель - форвардтық 
аударма вексель

форвардный рынок - форвардтық нарық
форвард-форвард - форвард-форвард 
форвардэйшн - форвардэйшн 
форекс - форекс 
форзац - өңірбет
форкастинг - форкастинг 
форма - нысан, пішін, түр 
форма акцепта - акцепт (ризалық) нысаны
форма банковского контроля - банк бақылауының 
нысаны

форма безналичных расчетов - қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысу нысаны

форма бланка - бланк нысаны
форма бланка первичного учетного документа - 
бастапқы есеп құжаты бланкісінің нысаны 

форма бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
нысаны 

форма валютных облигаций - валюталық облигациялар 
нысаны

форма ведения бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есепті жүргізу нысаны

форма взимания налога - салық өндіріп алу нысаны
форма выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығарылымының нысаны

форма графическая - графикалық нысан
форма декларирования - мағлұмдау нысаны
форма делового письма - іскерлік хат нысаны
форма денежных средств - ақшалай қаражат нысаны
форма доверенности - сенімхат нысаны
форма договора - шарт нысаны
форма документа - құжат нысаны
форма допуска - рұқсат нысаны, қолжетім нысаны
форма жалобы - шағым нысаны
форма займа - қарыз нысаны
форма заработной платы - жалақы нысаны
форма заявки на участие - қатысуға өтінім нысаны
форма заявления - өтініш нысаны 
форма имущественной собственности - мүліктік 
меншік нысаны

форма инвестиций - инвестициялар нысаны
форма инкассо с немедленной оплатой - дереу 
төленетін инкассо нысаны

форма капитала - капитал түрі
форма квитанции - түбіртек нысаны
форма коллективного инвестирования - ұжымдық 
инвестициялау нысаны

форма конкурентной борьбы - бəсекелі күрес     
нысаны

форма конкуренции - бəсеке түрі
форма кредита - кредит нысаны

форма международных расчетов - халықаралық есеп 
айырысу нысаны

форма на предъявителя - ұсынушыға арналған нысан
форма налоговой отчетности - салық есеп-қисабының 
нысаны, салық есептілігінің нысаны

форма налоговых деклараций - салық 
мағлұмдамасының нысаны

форма налоговых расчетов - салық есептерінің  
нысаны

форма обеспечения - қамсыздандыру нысаны
форма обращения - жүгініс нысаны
форма одобрения - мақұлдау нысаны 
форма оплаты - ақы төлеу нысаны
форма оплаты купонов - купондарды төлеу нысаны
форма оплаты труда - еңбекке ақы төлеу нысаны, еңбек 
ақы нысаны

форма отчетности по контрольно-ревизионной работе 
- бақылау-тексеру жұмысы бойынша есеп-қисап 
нысаны

форма передачи права собственности на акции - 
акцияға меншік құқығын табыстау нысаны

форма перестрахования - қайта сақтандыру нысаны
форма пересылки купона - купондарды қайта жөнелту 
нысаны

форма письменная - жазбаша нысан
форма письменного договора - жазбаша шарт нысаны
форма платежа - төлем нысаны
форма подписки - жазылыс нысаны
форма подчинения - бағыныштылық нысаны
форма приватизации - жекешелендіру нысаны
форма приглашения - шақыру нысаны (рұқсатнама 
үшін)

форма разгосударствления - мемлекет иелігінен алу 
нысаны

форма распределения - бөліс нысаны
форма расчета - есеп айырысу нысаны
форма рынка - нарық нысаны 
форма сбережения - жинақ ақша нысаны
форма сделки - мəміле нысаны
форма собственности - меншік нысаны
форма сотрудничества - ынтымақтастық нысаны 
форма стоимости - құн нысаны
форма счетов главной бухгалтерской книги - 
бухгалтерлік бас кітап шоттарының нысаны

форма управления - басқару нысаны
форма уступки требования - талап етуге кеңшілік 
жасау нысаны 

форма участия - қатысу нысаны
форма учета - есеп нысаны
форма финансирования - қаржыландыру нысаны
форма хозяйства - шаруашылық нысаны
форма эмиссионных ценных бумаг - эмиссиялық 
бағалы қағаздар нысаны

формализованный метод расчета - есеп айырысудың 
ресімделген əдісі

формальная неплатежеспособность - ресми төлем 
қабілетсіздігі, ресімді төлем қабілетсіздігі 

формальная система - ресми жүйе
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формально признанные посредники - ресми 
мойындалған делдалдар

формально признанные рынки - ресми мойындалған 
нарықтар

формально признанные ссудодатели - ресми 
мойындалған несие берушілер

формально признанные финансовые институты - 
ресми мойындалған қаржы институттары

формальное индексирование - нысандық индекстеу
формальности арбитражные - төрелік ресімділік
формальности банковские - банктік ресімділік
формальности страховые - сақтандыру ресімділігі
формальности судебные - сот ресімділігі
формальности таможенные - кеден ресімділігі
формальности юридические - заңи ресімділік
формальность / формальности - ресмилік, 
нысандылық, ресімділік 

формальные признаки - шартты белгілер, ресімді 
белгілер

формальный договор о выдаче кредита - несие беру 
туралы ресімді шарт

формальный финансовый отчет - нысандық қаржы 
есептемесі, ресімді қаржы есептемесі

формат - пішім, формат 
формат бланка документов - құжаттар бланкісінің 
пішімі

формат бланков - бланк пішіні 
формат бумаги - қағаздың пішімі 
формат записи - жазба пішімі
формат файла - файлдың пішімі 
формат числа - сан пішімі
формация - формация 
формация обшественно-экономическая - қоғамдық-
экономикалық формация 

форменное обмундирование - пішінді киім
форменный бланк - пішінді бланк
формирование - құрылу, жасалу, қалыптасу, 
қалыптастыру, жасақтау

формирование дела - істі жасақтау, істі қалыптастыру
формирование доходов - кірісті қалыптастыру 
формирование и размещение государственных 
заказов - мемлекеттік тапсырыстарды қалыптастыру 
жəне орналастыру

формирование инфраструктуры - инфрақұрылымды 
қалыптастыру

формирование листинга - листингіні қалыптастыру
формирование листинга котировок - баға белгілеу 
листингін қалыптастыру

формирование позиции - жайғасымды (ұстанымды) 
қалыптастыру

формирование портфеля ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынын қалыптастыру

формирование потребностей - қажеттерді 
қалыптастыру

формирование прибыли - пайданы қалыптастыру
формирование рынка - нарықты қалыптастыру
формирование рынка недвижимости - жылжымайтын 
мүлік нарығын қалыптастыру

формирование спроса - сұранысты қалыптастыру
формирование товарного ассортимента - тауар 
сұрыпталымын қалыптастыру 

формирование условий кредитной сделки - кредит 
мəмілесінің шарттарын қалыптастыру

формировать - қалыптастыру, жасақтау
формула - формула, тұжырым 
формула “жиро” - “жиро” формуласы 
формула исчисления процентов - пайызды есептеу 
формуласы

формула определения размера заказа - тапсырыс 
мөлшерін анықтау формуласы

формула определения размера партии - топтаманың 
мөлшерін анықтау формуласы

формула пересмотра цен - бағаны қайта қарау 
формуласы

формула приближенная - жуықтама формула
формула прогнозирования - болжамдау формуласы
формула расчетная - есептік формула, есептесу 
формуласы

формула счетная - шот формуласы
формула цены - баға формуласы
формула эскалации цены - баға эскалациясы 
формуласы, бағаның бірте-бірте өсуі формуласы

формулирование - тұжырымдау
формулирование документа - құжатты тұжырымдау
формулировать - тұжырымдау 
формулировка - тұжырым, тұжырымдау
формулировка оговорки - ескертпені тұжырымдау
формулировка статьи контракта - келісімшарт 
бабының тұжырымы

формульное инвестирование - формулалық 
инвестициялау

формуляр - формуляр, нысандама, пішіндеме 
формуляр для передачи права собственности на 
ценные бумаги - бағалы қағаздарға меншік құқығын 
беру үшін қолданылатын формуляр

формуляр документа - құжат формуляры
формуляр заявки на участие - қатысу үшін берілетін 
өтінімнің нысандамасы

формуляр налоговых деклараций - салық 
мағлұмдамасының формуляры

формуляр открытия счета - шот ашу формуляры
формуляр статистический - статистикалық      
формуляр

формуляр чека - чек формуляры
формулярное право - формулярлық құқық
формуляр-образец документа - құжаттың үлгі-
формуляры 

формы регулирования межбюджетных отношений - 
бюджет аралық қатынастарды реттеу нысандары

форсированные сбережения - жеделдетілген үнем, 
жеделдетілген жинақ ақша 

форсированный курс - жеделдетілген бағам 
форсировать - күшейту, жеделдету 
форс-мажор - форс-мажор, еңсерілмейтін жағдай, тосын 
оқиға, тежеусіз күш, дүлей апат

форс-мажорная оговорка - форс-мажор ескертпесі
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форс-мажорное обстоятельство - форс-мажорлық мəн-
жай

форт - бекініс, қорған 
форточка - желкөз, желдеткі
фортуна - бақ, талай
форум - форум, алқалы жиын
форум международный - халықаралық форум
форум экономический - экономикалық форум
форфейтер - форфейтер 
форфейтинг - форфейтинг 
форфейтирование - форфейтингілеу 
форфетирование - форфетирлеу 
ФОССТИС (“формирование спроса и стимулирование 
сбыта”) - ФОССТИС (“сұранысты қалыптастыру 
жəне өткізімді ынталандыру”) 

фотоальбом - фотоальбом 
фотоаппарат - фотоаппарат 
фотобумага - фотоқағаз 
фотовспышка - фотожарқыл 
фотогравюра - фотогравюра
фотография - фотосурет 
фотодокумент - фотоқұжат 
фотокопия - фотокөшірме 
фотокорреспондент - фото-тілші
фотомонтаж - фотомонтаж 
фотонабор - фототерім 
фотоотпечаток - фототаңба 
фотопленка - фотоүлдір 
фотоподборка - фототоптама 
фоторепортаж - фоторепортаж 
фоторепортер - фоторепортер 
фотореставратор - фотоқұжатты қалпына келтіруші 
фотостат - фотостат 
фототека - фотохана 
фототелеграф - фототелеграф
фотохимия - фотохимия 
фотохронометраж - фотохронометраж 
фоточитаемый международный перевод-
перечисление - фотооқылымды халықаралық 
аударым-қаржы аудару

фрагмент - фрагмент, үзік 
фраза - сөз орамы
фразерство - боссөзділік, көпсөзділік 
фразы дежурные - жаттанды сөздер 
фракционная акция - фракциялық акция 
фракционное право - фракциялық құқық 
фракция - фракция, жік; жіктеу бөліктеу 
франк - франк 
франк золотой - алтын франк
франк КФА - КФА франкі 
франк КФП - КФП франкі 
франк французский - француз франкі 
франк швейцарский - Швейцария франкі 
франкировальная машина - франкирлеу машинасы
франкирование, франкировка, франкировать - 
франкирлеу 

франкирование письма, франкировать письмо - хатты 
франкирлеу 

франкированный доход на инвестиции - 
инвестицияларға шаққандағы франкирленген табыс, 
инвестицияға шаққандағы алдын ала алынған табыс

франкировать - франкирлеу 
франко-борт - франко-борт (кеме бортында бос) 
франко-комиссия - франко-комиссия 
франковая квитанция - франкілік түбіртек
франкфуртский золотой фиксинг - франкфурттық 
алтын фиксинг 

франт оффис - франт оффис
французский банк - француз банкі
франчайзер - франчайзер 
франчайзинг - франчайзинг 
франшиза - франшиза 
франшиза банковская - банк франшизасы 
франшиза безусловная - шарт қойылмайтын    
франшиза

франшиза в страховании - сақтандырудағы франшиза
франшиза вычитаемая - шегерілетін франшиза
франшиза невычитаемая - шегерілмейтін франшиза
франшиза розничная - бөлшек сауда франшизасы
франшиза страхового полиса - сақтандыру полисінің 
франшизасы 

франшиза условная - шарт қойылатын франшиза
франшизи - франшизи 
франшизный налог - франшизалық салық 
франшизор - франшизор 
фраудулентная альтерация ценной бумаги - бағалы 
қағазды фраудуленттік өзгерту 

фрахт - фрахт, жалдау; кіре; кірепұл, тасымалақы
фрахтователь - жалдаушы
фрахтовщик - жалданушы
фрахтовый счет - кеме тасымалы шоты, кірепұл шоты
фредди мак - фредди мак 
фригольд - фригольд 
фригольд земельный - жер фригольді
фрикционная безработица - уақытша жұмыссыздық 
фри-райдер / фрирайдер - фри-райдер / фрирайдер 
фрирайдинг - фрирайдинг 
фритредерство - фритредерлік 
фронтинг - фронтинг 
фронт-офис - фронт-офис, офис-майдан 
“фрукты” - “жеміс-жидек”
фузия - фузия 
фумигация документов - құжаттарды фумигациялау 
фунгиды - фунгицидтер 
фундамент - іргетас, негіз 
фундамент экономики - экономиканың негізі, 
экономиканың іргетасы

фундаменталист - фундаменталист 
фундаментальное нарушение равновесия - тепе-
теңдіктің түбегейлі бұзылуы

фундаментальное нарушение равновесия валютных 
курсов - валюта бағамы тепе-теңдігінің түбегейлі 
бұзылуы

фундаментальный - іргелі, негізгі 
фундаментальный анализ - түбегейлі талдау, іргелі 
талдам 
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фундаментальный анализ конъюнктуры - жағдаятты 
түбегейлі талдау

фундаментальный анализ рынка - нарыққа түбегейлі 
талдау жасау

фундаментальный анализ рынка ценных бумаг - 
бағалы қағаздар нарығын түбегейлі талдау

фундаментальный финансовый анализ - түбегейлі 
қаржы талдауы

фундирование - тиянақтау 
фундированная сумма - тиянақталған сома
фундированные займы - тиянақталған қарызхаттар
фундированный - тиянақталған
фундированный государственный долг - тиянақты 
мемлекеттік борыш

фундированный долг - тиянақты борыш
фундированный доход - тиянақты табыс 
фундированный заем - тиянақты қарыз
функции банков - банктердің атқарымы
функции денег - ақша атқарымы
функции должностные - лауазымдық міндеттер, 
қызметтік міндеттер

функции исполнительные - атқарушылық міндеттер
функции маркетинга - маркетинг атқарымдары
функции налогов - салық атқарымдары, салық 
бернелері

функции управления - басқару атқарымы, басқару 
бернелері

функции участника финансового рынка - қаржы 
нарығына қатысушының атқарымы

функции цен - баға атқарымы, баға бернелері
функции экспорта и импорта - экспорт пен импорт 
атқарымы, экспорт пен импорт бернелері

функциональная бюджетная классификация - 
бюджеттің атқарымдық сыныптамасы

функциональная классификация расходов бюджета - 
бюджет шығысының атқарымдық сыныптамасы 

функциональная организационная структура - 
атқарымдық ұйымдастыру құрылымы 

функциональная организация маркетинга - 
маркетингіні атқарымдық тұрғыдан ұйымдастыру

функциональная подчиненность - атқарымдық 
бағыныштылық

функциональная система управления - басқарудың 
атқарымдық жүйесі

функциональная скидка с цены - бағадан атқарымдық 
шегерім

функциональная структура - атқарымдық құрылым
функциональная структура управления - басқарудың 
атқарымдық құрылымы

функциональная теория денег - ақшаның бернелік 
теориясы

функциональная ценовая скидка - атқарымдық баға 
шегерімі, бернелік баға шегерімі

функциональное распределение дохода - табыстың 
атқарымдық үлестірімі

функциональное распределение национального 
дохода - ұлттық табысты атқарымдық үлестіру

функциональное управление - атқарымдық басқару

функциональное финансирование - атқарымдық 
қаржыландыру

функционально-рыночная организация маркетинга 
- маркетингіні атқарымдық-нарықтық тұрғыдан 
ұйымдастыру

функционально-стоимостный анализ - бернелік-
құндық талдау, атқарымдық-құндық талдау

функциональные обязанности - атқарымдық міндеттер 
функциональный анализ - атқарымдық талдау
функциональный бухгалтерский учет - атқарымдық 
бухгалтерлік есеп

функциональный стоимостный анализ - атқарымдық 
құндық талдау

функциональный тип структуры управления - 
басқару құрылымының атқарымдық тұрпаты

функционирование - жұмыс істеу
функционирование экономики - экономиканың жұмыс 
істеуі 

функционирование экономической системы - 
экономикалық жүйенің жұмыс істеуі

функционировать - іс-қимыл жасау 
функционирующий капитал - жұмыс істеп тұрған 
капитал

функция - функция, атқарым, уəзипа, берне, қызмет, 
міндет, мақсат 

функция агента - агенттің міндеті, агенттің атқарымы
функция административная - əкімшілік берне, 
əкімшілік міндет, əкімшілік атқарым

функция аналитическая - талдау міндеті, талдау 
атқарымы

функция аппарата - аппараттың атқарымы, аппараттың 
бернесі

функция арбитра - төрешінің атқарымы
функция благосостояния - əл-ауқат атқарымы
функция вероятностей - ықтималдықтар бернесі
функция вознаграждения - сыйақы атқарымы
функция выборочная - іріктемелі атқарым, іріктемелі 
берне

функция выдачи ссуд - несие беру атқарымы
функция выигрыша - ұтыс атқарымы
функция двойственная - екі жақты атқарым
функция денег - ақша атқарымы, ақша бернесі
функция депозитарная - депозитарлық атқарым
функция доверительного управления - сенімгерлікпен 
басқару атқарымы

функция занятости - жұмыспен қамту атқарымы
функция затраты усилий - күш-жігер жұмсау атқарымы
функция защитной службы - қорғаныш қызметінің 
міндеті

функция издержек - жұмсалған шығын атқарымы
функция инвестиционная - инвестициялық атқарым
функция индивидуальных предпочтений - жеке-дара 
артықшылықтар атқарымы

функция капитала - капитал атқарымы
функция коммуникационная - коммуникациялық 
атқарым

функция коэффициента полезного действия - пайдалы 
əсер коэффициентінің атқарымы
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функция маркетинговая - маркетингілік атқарым 
функция меры стоимости - құн өлшемі атқарымы, құн 
өлшемі бернесі

функция “мировые деньги” - “əлемдік ақша” атқарымы
функция налога - салық атқарымы
функция национального фонда Республики Казахстан 

- Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының атқарымы
функция оценочная - бағалау атқарымы
функция переменных издержек - өзгермелі шығын 
атқарымы

функция платежная - төлем атқарымы
функция познавательная - танымдық атқарым 
функция полезности - пайдалылық атқарымы
функция потерь - шығасы атқарымы
функция потребительская - тұтынушылық атқарым
функция потребления - тұтыну атқарымы 
функция потребности в кредите - кредитті қажетсіну 
атқарымы

функция предложения - ұсыныс атқарымы
функция предложения кредита в форме ссуд - несие 
нысанында кредит беру атқарымы

функция предпочтения - артықшылық атқарымы
функция предпринимательская - кəсіпкерлік атқарым
функция прибыли - пайда атқарымы
функция привлечения вкладов - салымдарды тарту 
атқарымы

функция приема депозитов - депозиттерді қабылдау 
атқарымы

функция производственная - өндірістік берне, 
өндірістік атқарым

функция производящая - өндірушілік атқарым, 
туындатушылық атқарым

функция распределения - үлестіру атқарымы
функция распределительная - бөлу атқарымы
функция регулирующая - реттеуші атқарым
функция решающая - шешуші атқарым
функция риска - тəуекел атқарымы 
функция рынка - нарық қызметі‚ нарық атқарымы‚ 
нарық бернесі

функция рыночная - нарықтық қызмет‚ нарықтық 
атқарым‚ нарықтық берне

функция рыночного предложения - нарықтық ұсыныс 
атқарымы

функция рыночного спроса - нарықтық сұраныс 
атқарымы 

функция сбережений - жинақ ақша атқарымы
функция сбыта - өткізім атқарымы
функция социальная - əлеуметтік атқарым 
функция спроса - сұраныс атқарымы
функция спроса на кредит - кредитке сұраныс 
атқарымы 

функция “средство обращения” - “айналыс қаражаты” 
атқарымы, “айналыс құралы” атқарымы

функция “средство платежа” - “төлем қаражаты” 
атқарымы, “төлем құралы” атқарымы

функция трансфер-агентов - трансфер-агенттер 
атқарымы

функция трастовые - сенімгерлік атқарымы

функция убытков - залал бернесі
функция учреждения - мекеме атқарымы 
функция финансового агента - қаржы агентінің 
атқарымы

функция фискальная - қазыналық атқарым
функция целевая - мақсатты берне, мақсатты атқарым
функция цены - баға атқарымы
функция штрафная - айыппұл атқарымы
функция экологического ущерба - экологиялық нұқсан 
атқарымы

функция эффективности - тиімділік атқарымы
фунт - фунт (салмақ өлшемі, 1 фунт = 0,40951241 кг = 

1/40 пуд = 32 лот = 96 мысқал = 9216 үлес; бірқатар 
елдердің ақша өлшемі)

фунт (фунт стерлингов) - фунт (стерлинг фунт) 
фунт гибралтарский - Гибралтар фунты 
фунт египетский - Египет фунты 
фунт ирландский - ирланд фунты 
фунт кипрский - Кипр фунты 
фунт ливанский - Ливан фунты 
фунт сирийский - Сирия фунты
фунт стерлингов - стерлинг фунты
фунт стерлингов в сделках на срок - мерзімдік 
мəмілелердегі стерлинг фунт

фунт суданский - Судан фунты 
фурор - фурор, даңғаза табыс
футляр - қорап 
фынь - фынь 
фьючерная операция - фьючерлік операция 
фьючерная сделка - фьючерлік мəміле 
фьючерс - фьючерс 
фьючерс валютный - валюталық фьючерс 
фьючерс индексный - индекстік фьючерс
фьючерс “процентный” - “пайыздық” фьючерс
фьючерс товарный - тауар фьючерсі
фьючерс финансовый - қаржы фьючерсі 
фьючерская позиция / фьючерсная позиция - 
фьючерстік жайғасым, фьючерстік айқындама

фьючерский / фьючерсный - фьючерстік
фьючерский / фьючерсный контракт - фьючерстік 
өзара шарт, фьючерстік келісімшарт 

фьючерский рынок / фьючерсный рынок - фьючерстік 
нарық 

фьючерсная биржа - фьючерстік биржа
фьючерсная операция - фьючерстік операция 
фьючерсная позиция - фьючерстік жайғасым
фьючерсная сделка - фьючерстік мəміле 
фьючерсная цена - фьючерстік баға
фьючерсные контракты - фьючерстік келісімшарттар
фьючерсный валютный контракт - фьючерстік валюта 
келісімшарты

фьючерсный индексный контракт - фьючерстік 
индекстік келісімшарт 

фьючерсный контакт - фьючерстік байланыс
фьючерсный контракт - фьючерстік келісімшарт
фэктор - фэктор 
фэкторинг - фэкторинг 
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хайринг - хайринг (орта мерзімді жалгерлік шарт) 
хакер - хакер 
халатность - салдыр-салақтық, немқұрайдылық 
халатность должностная - лауазымдық немқұрайдылық
халатность преступная - қылмысты немқұрайдылық
халатный - немқұрайды, салдыр-салақ
халтура - шалағай, дəлдүріш
халтурщик - дəлдүріш
халява - оңай олжа 
ханди - ханди 
хаос - бейберекеттік, ретсіздік
хаотичный - былыққан, астан-кестен болған
характер - мінез, сипат
характер данных - деректер сипаты
характер дела - істің түрі
характер колебаний валютного курса - валюта 
бағамының ауытқу сипаты

характер конкуренции - бəсеке сипаты
характер правовой - құқықтық сипат
характер сделки - мəміле сипаты 
характер торговли - сауда сипаты
характер финансирования - қаржыландыру сипаты
характер ценных бумаг - бағалы қағаздар сипаты
характер циклический - кезеңдік сипат
характер экономический - экономикалық сипат
характер юридический - заңи сипат
характеристика - мінездеме, сипаттама
характеристика дивидендов - дивидендтердің 
сипаттамасы

характеристика должности - лауазым сипаттамасы
характеристика информации - ақпарат сипаттамасы
характеристика качества - сапа сипаттамасы
характеристика качества обслуживания - қызмет 
көрсету сапасының сипаттамасы

характеристика качественная - сапалық сипаттама
характеристика количественная - сандық сипаттама
характеристика лица - тұлға сипаттамасы
характеристика личности - жеке басылық сипаттама
характеристика номинальная - атаулы сипаттама
характеристика полезности - пайдалылық  
сипаттамасы

характеристика рынка - нарықтың сипаты
характеристика с места работы - жұмыс орнынан 
мінездеме

характеристика служебная - қызметтік мінездеме
характеристика социального положения - əлеуметтік 
жағдайдың сипаттамасы

характеристика социально-экономического 
положения - əлеуметтік-экономикалық жағдайдың 
сипаттамасы

характеристика техническая - техникалық сипаттама
характеристика технологическая - технологиялық 
сипаттама

характеристика финансового положения - қаржы 
жағдайының сипаттамасы

характеристика фонда индивидуальная - қордың жеке 
сипаттамасы

характеристика экономическая - экономикалық 
сипаттама

характеристика экономического положения - 
экономикалық жағдайдың сипаттамасы

характерный - өктем (өжет, ожар); сипатты, тəн
харизма - харизма (басшының бедел-ықпалы, 
үйірімпаздығы)

харизматический лидер - харизмалық көсбасшы, 
үйірімпаз жетекші 

хартия - хартия 
хартия об экономическом сотрудничестве - 
экономикалық ынтымақтастық туралы хартия

хартия социального развития - əлеуметтік даму 
хартиясы 

хеви-акция - хеви-акция, ауыр акция 
хедж - хедж (бағаның қолайсыз өзгеруі қатерінен 
сақтандыру) 

хедж встречный - ыңғайласпа хедж 
хедж длинный - ұзақ хедж
хедж короткий - қысқа хедж
хедж обязательства - міндеттеме хеджі
хеджевый - хедж, хедждік
хеджевый коэффициент - хедж коэффициенті 
хеджевый фонд - хедж қоры
хеджер - хеджер 
хеджер коммерческий - коммерциялық хеджер
хеджирование - хеджерлеу, сақтандыру 
хеджирование активов - активтерді хеджерлеу
хеджирование валютного курса - валюта бағамын 
хеджерлеу

хеджирование длинное - ұзақ хеджерлеу 
хеджирование инвестиций - инвестицияларды 
хеджерлеу 

хеджирование короткое - қысқа хеджерлеу
хеджирование на рынке ценных бумаг - бағалы 
қағаздар нарығында хеджерлеу

хеджирование перекрестное - тоғыспалы хеджерлеу
хеджирование покупкой (покупное) - сатып алу 
арқылы хеджерлеу

хеджирование продажей - сату арқылы хеджерлеу
хеджирование процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлемені хеджерлеу

хеджирование с помощью возобновляемой срочной 
операции - жаңартылатын мерзімді операцияның 
көмегімен хеджерлеу

хеджирование экспортных и импортных операций - 
экспорттық жəне импорттық операцияларды хеджерлеу 

хеджировать - хеджерлеу
хедж-фонд - хедж-қор 
хиба - хиба (ислам құқығында: ерікті сыйлық) 
хиджра - құжыра 
химическая защита - химиялық қорғаныш
химическая разведка - химиялық барлау
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химическое оружие - химиялық қару
хитрость - қулық, айлакерлік 
хишение-вложение почтового отправления - пошта 
жөнелтімін ұрлап-салу

хищение - ұрлық, қымқыру
хищение не смотря на наличие пломб - пломба бола 
тұра ұрлануы

ход - барыс, іс-əрекет
ход выполнения - орындалу барысы
ход выполнения заказа - тапсырыстың орындалу 
барысы

ход выполнения контракта - келісімшарттың орындалу 
барысы

ход выполнения программы - бағдарламаның 
орындалу барысы

ход выполнения проекта - жобаның орындалу барысы
ход выполнения работ - жұмыстардың орындалу 
барысы

ход экономического цикла - экономикалық кезең 
барысы

ходатайство - өтініш жасау, іздену, қолдау, қолдаухат, 
қузау

ходатайство о возврате денег, налогов и т. п. - ақшаны, 
салықтарды, т.б. қайтару туралы өтініш 

ходатайство о возмещении убытков - залалдың орнын 
толтыру туралы өтініш

ходатайство о выдаче патента - патент беру туралы 
өтініш

ходатайство о пересмотре решения - шешімді қайта 
қарау туралы өтініш

ходатайство о платеже - төлем туралы өтініш
ходатайство о предоставлении концессии - концессия 
беру туралы өтініш

ходатайство о признании банкротом - банкрот деп 
тану туралы өтініш

ходатайство о приостановке судебного дела - сот ісін 
тоқтата тұру туралы өтініш 

ходатайство о проведении экспертизы - сараптау 
туралы өтініш

ходатайство об аннулировании - күшін жою туралы 
өтініш

ходатайство об отсрочке - кейінге қалдыру туралы 
өтініш

ходкий - өтімді
ходовик - жүріс кесте 
ходовик поштальона - пошташының жүріс кестесі
ходовой товар - өтімді тауар 
хождение - жүру, қолданылу (ақша туралы)
хождение валют - валюталардың қолданылуы
хозрасчет (хозяйственный расчет) - шаруашылық   
есеп

хозрасчетная претензия - шаруашылық есеп кінəрат-
талабы

хозрасчетный договор - шаруашылық есеп шарты
хозяин - қожайын, қожа 
хозяйственная ассоциация - шаруашылық 
қауымдастығы

хозяйственная деятельность - шаруашылық қызмет

хозяйственная единица - дербес шаруашылық, 
шаруашылық бірлік

хозяйственная единица с самостоятельным балансом 
- дербес теңгерімді шаруашылық бірлігі

хозяйственная разруха - шаруашылықтың күйреуі
хозяйственная самостоятельность - шаруашылық 
дербестік

хозяйственное право - шаруашылық құқық 
хозяйственное руководство - шаруашылықты басқару, 
шаруашылық басшылығы

хозяйственное товарищество - шаруашылық 
серіктестік

хозяйственность - шаруагерлік
хозяйственные задачи - шаруашылық міндеттері
хозяйственный договор - шаруашылық шарт
хозяйственный доход - шаруашылық табысы
хозяйственный контроль - шаруашылық бақылауы
хозяйственный механизм - шаруашылық тетігі 
хозяйственный оборот - шаруашылық айналымы
хозяйственный орган (хозорган) - шаруашылық органы
хозяйственный план - шаруашылық жоспары
хозяйственный портфель - шаруашылық портфелі, 
шаруашылық қоржыны

хозяйственный расчет (хозрасчет) - шаруашылық есеп 
хозяйственный риск - шаруашылық тəуекелі 
хозяйственный учет - шаруашылық есебі
хозяйство - шаруашылық, қожалық 
хозяйство бухгалтерское - бухгалтерлік шаруашылық 
хозяйство всемирное - дүниежүзілік шаруашылық
хозяйство денежное - ақшалай шаруашылық
хозяйство доходное - кірісті шаруашылық
хозяйство крестьянское - шаруа қожалығы 
хозяйство мировое - əлемдік шаруашылық
хозяйство многоотраслевое - көп салалы шаруашылық
хозяйство народное - халық шаруашылығы
хозяйство национальное - ұлттық шаруашылық
хозяйство подсобное - қосалқы шаруашылық 
хозяйство рыночное - нарықтық шаруашылық
хозяйство сельское - ауыл шаруашылығы
хозяйство фермерское - фермерлік шаруашылық
хозяйствование - шаруашылықты жүргізу
хозяйствующий субъект - шаруашылық жүргізуші 
субъект 

холдинг - холдинг 
холдинг банковский - банк холдингі
холдинг-компания - холдинг-компания
холдинг-компания с одним банком - бір банкілі 
холдинг-компания 

холдинговая компания - холдингілік компания
холдинговая фирма - холдингілік фирма 
холодногнутный профиль - суықтай иілген пішін 
холостая ветвь конвейера - конвейердің салтаң 
жылжитын тармағы

холостая ветвь транспортера - транспортердің салтаң 
жылжитын тармағы

хорватский динар - Хорватия динары
хорошая доставка - жақсы жеткізіп беру 
“хорошие” деньги - “тəуір” ақша 

ХОРОШИЕ
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хосса - хосса 
хостинг-провайдер - хостинг-провайдер (ислам 
банкингінде: сервер қызметін көрсетуші)

храбрость - ержүректік, батылдық 
хранение - сақтауға беру, аманаттау 
хранение - сақтау
хранение боксовое - боксте сақтау 
хранение в банке - банкте сақтау 
хранение в качестве залога - кепілзат ретінде сақтау
хранение в классерах - классерлерде сақтау 
хранение в сейфе - сейфте сақтау
хранение ведомственное - идаралық сақтау 
хранение вертикальное - тігінен сақтау 
хранение горизонтальное - көлденең сақтау 
хранение государственное - мемлекеттік сақтау 
хранение данных - деректерді сақтау
хранение денег в банке - ақшаны банкте сақтау
хранение денежной наличности - қолма-қол ақшаны 
сақтау

хранение денежных средств - ақшалай қаражатты 
сақтау

хранение депозитарное - депозитарлық сақтау 
хранение документации - құжаттаманы сақтау
хранение документов - құжаттарды сақтау
хранение имущественных ценностей - мүліктік 
құндылықтарды сақтау

хранение кратковременное - қысқа мерзімді сақтау
хранение ликвидных средств - өтімді қаражатты  
сақтау

хранение облигаций в сберегательных банках - 
облигацияларды жинақ банктерінде сақтау

хранение определенных ценных бумаг клиента 
отдельно от других бумаг - клиенттің белгілі 
бір бағалы қағаздарын басқа қағаздардан бөлек          
сақтау

хранение ответственное - жауаптылықпен сақтау
хранение под таможенным контролем - кеден 
бақылауымен сақтау

хранение резервное - сақтық қорда сақтау
хранение сбережения в банке - жинақ ақшаны банкте 
сақтау

хранение свободных средств - бос қаражатты сақтау
хранение ценностей - құндылықтарды сақтау
хранение ценностей банком - банктің құндылықтарды 
сақтауы

хранение ценностей в банке - құндылықтарды банкте 
сақтау

хранение ценностей в банковском сейфе - 
құндылықтарды банк сейфінде сақтау

хранение ценностей в сейфе - құндылықтарды сейфте 
сақтау

хранение ценностей клиента в банке - клиенттің 
құндылықтарын банкте сақтау

хранение ценных бумаг - бағалы қағаздарды сақтау
хранение ценных бумаг в сейфе - бағалы қағаздарды 
сейфте сақтау

хранение чеков - чектерді сақтау
хранилище - сақтау орны, қойма

хранилище архивное - мұрағаттық қойма 
хранилище банка (банковское) - банктің сақтау орны 
хранилище вечерней кассы - кешкі кассаның сақтау 
орны

хранилище депозитное - депозиттік сақтау орны
хранилище депонированных ценностей - 
депозиттелген құндылықтарды сақтау орны 

хранилище для денег - ақшаға арналған сақтау орны
хранилище для зарубежных акций - шетелдік 
акцияларға арналған сақтау орны

хранилище дополнительное - қосымша сақтау орны
хранилище облигаций - облигацияларды сақтау орны
хранилище трастового департамента - сенімгерлік 
департаментінің сақтау орны

хранилище ценностей и документов - құндылықтар 
мен құжаттарды сақтау орны

хранилище ценностей, переданных в трастовое 
управление - сенімгерлікпен басқаруға табысталған 
құндылықтарды сақтау орны

хранилище ценных бумаг - бағалы қағаздарды сақтау 
орны

хранитель - сақтаушы сенімгер тұлға 
хранитель взаимного фонда - өзара көмек қорының 
сақтаушысы

хранитель залога - кепілзатты сақтаушы
хранитель профессиональный - кəсіпқой сақтаушы
хранитель фондов - қорларды сақтаушы
хранитель ценностей - құндылықтарды сақтаушы
хранить богатство в денежной форме - байлықты 
ақшалай нысанда сақтау

хранить деньги в банке - ақшаны банкте сақтау
хранить ценные бумаги в банке - бағалы қағаздарды 
банкте сақтау

хранящийся невыданным - берілмеген күйінде 
сақтаулы

хромающая валюта - сылтық валюта
хроника - хроника, хабар
хроника событий - оқиғалар хроникасы 
хроническая инфляция - созылмалы инфляция
хронический - созылмалы 
хронический дефицит бюджета - бюджеттің созылмалы 
тапшылығы

хронокарты - хронокарталар 
хронологическая бухгалтерская запись - 
хронологиялық бухгалтерлік жазба

хронологическая запись - хронологиялық жазба
хронологический порядок - хронологиялық тəртіп
хронологический принцип систематизации - 
жүйелеудің хронологиялық қағидаты

хронология - хронология 
хронология историческая - тарихи хронология 
хронология цикла - кезең хронологиясы
хронология экономического цикла - экономикалық 
цикл хронологиясы

хронометраж - хронометраж, жұмыс уақытын зерделеу
хронометражное наблюдение - хронометрлік бақылау 
хрупкая посылка - сынғыш сəлемдеме, осал сəлемдеме
хрупкие предметы - осал заттар

ХОССА
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художественная почтовая карточка - көркемсуретті 
пошта карточкасы

художественные открытки государственной 
праздничной тематики - мемлекеттік мейрам 
тақырыбындағы көркемсуретті ашықхаттар

хэви-акция - хэви-акция, ауыр акция 
хэндбилл - хэндбилл (қағаз ақша)
хэндз-он - хэндз-он (жобаны іске асыруға белсене 
араласу)

ЦЕЛЬ

Ц 

ЦЕДЕЛ - ЦЕДЕЛ (фр. Centrale de Lіvraіson de Valeurs 
Mobіllbійres деген сөздердің басқы əріптері) 
(еурооблигациялар бойынша клиринг жүйесі)

цедент - цедент 
цедирование риска - тəуекелдікті цеденттеу
цедируемое долговое требование - цеденттелетін 
борыштық талап

целая ссуда - тұтас несие, бүтін несие 
целевая бюджетная классификация - бюджеттің 
мақсатты сыныптамасы, мақсатты бюджеттік 
сыныптама

целевая декларация - мақсатты мағлұмдама
целевая комплексная программа - мақсатты кешенді 
бағдарлама

целевая норма прибыли - пайданың мақсатты мөлшері
целевая оговорка - мақсатты ескертпе
целевая премия - мақсатты сыйлықақы 
целевая ссуда - мақсатты несие
целевая стратегия маркетинга - маркетингінің 
мақсатты несиесі

целевая субсидия - мақсатты жəрдемқаржы
целевая функция - мақсатты атқарым
целевая цена - мақсатты баға
целевое использование - мақсатты пайдалану, мақсатқа 
пайдалану

целевое использование ресурсов - ресурстарды 
мақсатқа сай пайдалану

целевое использование средств - қаражатты мақсатқа 
сай пайдалану

целевое кредитование - мақсатты несиелендіру
целевое назначение - нысаналы мақсат 
целевое назначение кредита - кредиттің мақсатқа 
арналуы

целевое планирование - мақсатты жоспарлау
целевое управление - мақсатты басқару
целевое финансирование - мақсатты қаржыландыру
целевое ценообразование - мақсатты баға белгіленімі
целевой - мақсатты, нысаналы
целевой банковский вклад - банктік мақсатты       
салым

целевой бюджетный резерв - мақсатты бюджеттік 
сақтық қор

целевой вклад - мақсатты салым
целевой комитет - мақсатты комитет
целевой кредит - мақсатты кредит 
целевой маркетинг - мақсатты маркетинг
целевой налоговый кредит - мақсатты салық несиесі
целевой рынок - мақсатты нарық
целевой фонд - мақсатты қор

целевой характер бюджета - бюджеттің мақсатты 
сипаты

целевые авансы - мақсатты аванс, мақсатты    
алғытөлем

целевые бюджетные фонды - мақсатты бюджеттік 
қорлар

целевые взносы - мақсатты жарна
целевые вклады - мақсатты салымдар
целевые вклады на детей до шестнадцати лет - он 
алты жасқа дейінгі балаларға арналған мақсатты 
салым ақша

целевые внешние займы - мақсатты сыртқы қарыз
целевые займы - мақсатты қарызхаттар
целевые зоны валютных курсов - валюта бағамының 
мақсатты аймақтары, мақсатты валюта бағамы 
аймақтары

целевые налоги - мақсатты салықтар
целевые облигации - мақсатты облигациялар
целевые ориентиры роста денежной массы - ақша 
жиыны өсуінің мақсатты бағдарлары

целевые переводы - мақсатты аударым
целевые программы кредитования - мақсатты 
несиелендіру бағдарламалары

целевые сбережения - мақсатты жинақ ақша
целевые сборы - мақсатты алымдар
целевые текущие трансферты - ағымдағы мақсатты 
трансферттер

целевые трансферты на развитие - дамуға арналған 
мақсатты трансферттер

целевые фонды правительства - үкіметтің мақсатты 
қорлары

целенаправленность кредитования - несиелендірудің 
нысаналылығы

целенаправленный - нысаналы
целесообразность - орынды, мақсатқа сай
целесообразность экономическая - экономикалық 
мақсаттылық

целесообразный - орынды, жөнді, мақсатқа сəйкес
целеустремленность - мақсаткерлік
цели проверки - тексеру мақсаты
целостность - тұтастық
целостность финансовой системы - қаржы жүйесінің 
тұтастығы

целостность экономического пространства - 
экономикалық кеңістіктің тұтастығы 

целый - тұтас, бүтін
цель - мақсат 
цель аудиторской проверки - аудиторлық тексерудің 
мақсаты
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цель бюджетной программы - бюджеттік 
бағдарламаның мақсаты

цель валютного контроля - валюталық бақылаудың 
мақсаты

цель денежно-кредитной политики - ақша-кредит 
саясатының мақсаты

цель, для которой предоставляется ссуда - несие 
беріліп отырған мақсат

цель инвесторов - инвесторлардың мақсаты
цель иска - қуыным мақсаты
цель исследования - зерттеу мақсаты
цель качества - сапа мақсаты
цель коммерческая - коммерциялық мақсат
цель кредита - кредиттің мақсаты
цель маркетинга - маркетингінің мақсаты
цель маркетингового исследования - маркетингілік 
зерттеудің мақсаты 

цель накопления сбережений - жинақ ақшаның 
қорлануы мақсаты

цель налогообложения - салық салудың мақсаты
цель национальной экономики - ұлттық экономиканың 
мақсаты

цель некоммерческая - бейкоммерциялық мақсат
цель политики - саясаттың мақсаты 
цель предпринимательской деятельности - кəсіпкерлік 
қызметтің мақсаты

цель сделки - мəміленің мақсаты
цель соглашения - келісімнің мақсаты
цель стратегическая - стратегиялық мақсат
цель финансирования - қаржыландырудың мақсаты
цель фонда - қордың мақсаты
цель экономическая - экономикалық мақсат
цельный предмет - тұтас зат, бүтін зат, бөлінбейтін зат
цена - баға 
цена акций - акциялардың бағасы
цена акций вне фондовой биржи - қор биржасынан тыс 
акциялар бағасы 

цена аукционная - аукцион бағасы
цена базисная - базистік баға
цена базовая - базалық баға
цена биржевая - биржа бағасы, биржалық баға
цена бросовая - арзанқол баға, арзан баға, тастама баға
цена брутто - жалпы баға
цена в денежном выражении - ақшалай тұлғадағы   
баға

цена в международных торгово-экономических 
отношениях - халықаралық сауда-экономикалық 
қарым-қатынасындағы баға

цена в предложении - ұсыныстағы баға
цена валовая - жалпы баға 
цена валюты - валюта бағасы
цена варранта - варрант бағасы
цена ведущая - жетекші баға
цена векселя - вексель бағасы
цена вздутая - желбуаз баға
цена внешней торговли (внешнеторговая) - сыртқы 
сауда бағасы

цена внутренняя - ішкі баға

цена выгодная для покупателей - сатып алушылар 
үшін тиімді баға

цена выгодная для продавца - сатушы үшін тиімді баға
цена выкупа (выкупная) - өтеуін төлеп алу бағасы
цена выпускная - шығару бағасы
цена гибкая - икемді баға
цена глобальная - ғаламдық баға
цена государственная - мемлекеттік баға
цена дискриминационная - кемсітушілік баға
цена договорная - шарттық баға, келісімді баға
цена долгового обязательства - борышкерлік 
міндеттеме бағасы

цена доступная - қол жетерлік баға, қолжетімді баға 
цена дутая - желбуаз баға
цена единая - бірыңғай баға
цена за выполненную работу - орындалған жұмыстың 
бағасы

цена за единицу - бір данасының бағасы, бірлік бағасы
цена заготовительная - дайындау бағасы
цена закупочная - көтере сатып алу бағасы
цена заниженная - кемітіңкі баға
цена зональная - аймақтық баға
цена из источников информации - ақпарат көздерінен 
алынған баға 

цена издержек - шығын бағасы
цена изменяющаяся - өзгермелі баға
цена импортная - импорттық баға
цена иска - талап қою бағасы, қуыну бағасы 
цена исполнения - атқару бағасы 
цена исходная - бастау баға, бастама баға
цена итоговая - қорытынды баға
цена калькуляционная - калькуляциялық баға
цена кассовая - касса бағасы
цена комиссионная - комиссиялық баға
цена конверсии (конверсионная) - айырбасталым 
бағасы

цена конвертируемая - айырбасталымды баға
цена конкурентная - бəсекелік баға
цена контракта (контрактная) - келісімшарт бағасы
цена котировальная - белгіленімді баға 
цена кредита - несие бағасы
цена курсовая - бағамдық баға, нарықтық баға
цена лимитированная - лимиттелген баға
цена лимитная - лимиттік баға 
цена лицензии - лицензия бағасы
цена льготная - жеңілдікті баға
цена максимальная - ең жоғары баға
цена международная - халықаралық баға
цена местная - жергілікті баға
цена местного рынка - жергілікті нарық бағасы; 
жергілікті базар бағасы

цена минимальная - ең төмен баға
цена мировая - əлемдік баға
цена мирового рынка - əлемдік нарық бағасы
цена монопольная - монополиялық баға, өктем баға
цена монопольно высокая - монополиялық жоғары 
баға, өктем жоғары баға

цена монопольно низшая - монополиялық төмен баға
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цена на услуги - қызметтер көрсету бағасы, көрсетілетін 
қызметтердің бағасы

цена на черном рынке - қара базардағы баға
цена наличная - қолма-қол ақшалай баға
цена нарицательная - көрсетулі баға 
цена нетто - таза 
цена номинальная - атаулы баға 
цена нормальная - қалыпты баға
цена ноу-хау - ноу-хау бағасы
цена общедоступная - жалпы жұрттың қолы жететін 
баға

цена оптовая - көтерме сауда бағасы, толайым сауда 
бағасы

цена отпускная - босату бағасы
цена официальная - ресми баға
цена падающая - құлдыраушы баға, құлдырама баға
цена паритетная - тепе-тең баға
цена перекупки - қайта сатып алу бағасы 
цена пиковая - шарықтау шегіндегі баға
цена плановая - жоспарлы баға
цена планово-расчетная - жоспарлы-есептік баға
цена по кассовым сделкам - кассалық мəміле бойынша 
белгіленген баға

цена по клирингу - клиринг бойынша белгіленген баға
цена по контракту - өзара шарт бойынша белгіленген 
баға

цена по прейскуранту - бағанама бойынша белгіленген 
баға

цена по себестоимости - өзіндік құны бойынша 
белгіленген баға

цена по тарифу - тариф бойынша белгіленген баға
цена по ценнику - бағалық бойынша белгіленген баға
цена по экспорту - экспорт бойынша белгіленген баға
цена повышенная - көтеріңкі баға
цена погашения - өтеу бағасы
цена подписки (подписная) - жазылыс бағасы
цена покупки - сатып алу бағасы
цена покупки ценной бумаги - бағалы қағазды сатып 
алу бағасы

цена покупная - сатып алу бағасы
цена поставки - жеткізілім бағасы
цена потребителя (потребительская) - тұтынушылық 
баға

цена потребления - тұтыну бағасы
цена предварительная - алдын ала белгіленген баға
цена предельная - шекті баға
цена предлагаемая - ұсынылатын баға
цена предложения - ұсыныс бағасы
цена прейскурантная - прейскуранттық баға, 
бағанамадағы баға

цена преференциальная - артықшылықты баға
цена продаж (продажная) - сату бағасы
цена производителя - өндіруші бағасы
цена равновесия (равновесная) - тепе-тең баға, тепе-
теңдік бағасы

цена равновесия спроса и предложения - сұраныс пен 
ұсыныстың тепе-теңдік бағасы

цена распродажи - толайым сату бағасы

цена расчетная - есеп айырысу бағасы
цена реализации (реализационная) - өткізу бағасы
цена регулируемая - реттелмелі баға
цена рекомендуемая - ұсынбалы баға
цена розничная - бөлшек сауда бағасы
цена рыночная - нарықтық баға, базардағы баға
цена с надбавкой - үстемелі баға
цена сбалансированная - теңгерімді баға 
цена свободная - еркін баға
цена сдаточная - өткізім бағасы
цена сделки - мəміле бағасы
цена СИФ - СИФ баға 
цена скользящая - сырғымалы баға
цена скорректированная - түзету енгізілген баға
цена скрытая - жасырын баға
цена сметная - сметалық баға
цена сниженная - төмендетілген баға
цена со скидкой - шегерімді баға
цена согласованная - келісілген баға
цена сопоставимая - салыстырмалы баға
цена спекулятивная - алып-сатарлық баға
цена справочная - анықтамалық баға 
цена стабильная - тұрақты баға
цена стандартная - стандарттық баға 
цена твердая - тұрлаулы баға, кесімді баға 
цена тендерная - тендерлік баға
цена товара - тауар бағасы
цена торговли (торговая) - сауда бағасы 
цена управляемая - басқарылмалы баға
цена условленная - келісімді баға, келісілген баға, 
уағдалы баға

цена условная - шартты баға
цена услуги - қызметтер көрсету бағасы, көрсетілетін 
қызметтер бағасы

цена установленная - белгіленген баға
цена устойчивая - орнықты баға
цена фактическая - нақты баға
цена фиксированная - тиянақталған баға
цена финансирования - қаржыландыру бағасы
цена форвардная - форвардтық баға
цена франко - франко баға 
цена фьючерсная - фьючерстік баға 
цена ценных бумаг - бағалы қағаздар бағасы
цена чрезмерно высокая - тым жоғары баға
цена эквивалентная - баламалы баға
цена экспортная - экспорттық баға
цена эмиссии (эмиссионная) - эмиссия бағасы, 
эмиссиялық баға

ценз - ценз, шектелім 
ценз имущественный - мүліктік ценз, мүліктік  
шектелім

ценз налоговый - салық цензі, салық шектелімі
цензор - цензор 
цензура - цензура
ценитель - бағалаушы, бағагер
ценить - бағалау
ценная бандероль - бағалы бандероль
ценная бумага - бағалы қағаз, құнды қағаз 
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ценная бумага с низкой процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі төмен бағалы қағаз

ценная бумага с плавающей ставкой - мөлшерлемесі 
құбылмалы бағалы қағаз

ценник - бағалық, баға анықтамалығы 
ценное письмо - бағалы хат, құнды хат 
ценности - құндылықтар 
ценности духовные - рухани құндылықтар
ценности заложенные - кепілге салынған құндылықтар
ценности имущественные - мүліктік құндылықтар
ценности интеллектуальные - зияткерлік құндылықтар
ценности конвертируемые - айырбасталымды 
құндылықтар

ценности наличные - қолда бар құндылықтар
ценности общечеловеческие - жалпы адамзаттық 
құндылықтар

ценности товарно-материальные - тауар-материал 
құндылықтары

ценности фондовые - қор құндылықтары
ценности, внесенные в качестве обеспечения 
кредита - несиені қамсыздандыру ретінде енгізілген 
құндылықтар

ценность - құндылық
ценность валютная - валюталық құндылық
ценность документа - құжаттың құндылығы
ценность документа информационная - құжаттың 
ақпараттық құндылығы

ценность духовная - рухани қазына 
ценность инвестиционная - инвестициялық құндылық
ценность материальная - материалдық құндылық
ценные активы - құнды активтер
ценные бланки - бағалы бланкілер
ценные бумаги - бағалы қағаздар, құнды қағаздар 
ценные бумаги банка - банктің бағалы қағаздары
ценные бумаги в валюте - валюта түріндегі бағалы 
қағаздар

ценные бумаги в иностранной валюте - шетел 
валютасымен тұлғаланған бағалы қағаздар

ценные бумаги в различных валютах - түрлі 
валюталардағы бағалы қағаздар

ценные бумаги в свободном обращении - еркін 
айналыстағы бағалы қағаздар

ценные бумаги международных финансовых 
организаций - халықаралық қаржы ұйымдарының 
бағалы қағаздары

ценные бумаги с премией - сыйлықақылы бағалы 
қағаздар

ценные бумаги со скидкой - шегерімді бағалы   
қағаздар

ценный - құнды
ценовая гибкость - баға иліккіштігі 
ценовая дискриминация - бағамен кемсітушілік 
ценовая конкуренция - баға бəсекесі 
ценовая надбавка - баға үстемесі
ценовая поддержка - бағаны 
ценовая преемственность - баға сабақтастығы
ценовая разница - баға айырмасы, бағадағы айырма
ценовая система - баға жүйесі 

ценовая скидка - баға шегерімі (нарық жағдайын, 
келісімшарт талаптарын ескере отырып бағадан 
шегеру)

ценовая стратегия маркетинга - маркетингінің баға 
стратегиясы

ценовая субсидия - бағаға жəрдемқаржы, бағаны 
қаражаттандыру

ценовая эластичность - баға икемділігі 
(бейімделгіштігі)

ценовая эластичность предложения - ұсыныстың баға 
жөнінен икемділігі

ценовая эластичность спроса - сұраныстың баға 
жөнінен икемділігі

ценовое лидерство - бағадағы жетекшілік
ценовое правило - баға ережесі
ценовое предложение - баға ұсынысы
ценовое соглашение - баға келісімі 
ценовой маркетинг - баға маркетингі
ценовой механизм - баға тетігі
ценовой ориентир - баға бағдары
ценообразование - бағаның құралуы, баға құралымы, 
бағаның түзілуі, баға қою, баға белгілеу, баға 
белгіленімі 

ценообразование государственное - мемлекеттік баға 
белгілеу

ценообразование монополистическое - монополистік 
баға белгілеу 

ценообразование мошенническое - айлакерлікпен баға 
белгілеу

ценообразование предельное - шекті баға белгілеу
ценообразование престижное - артықшылықты баға 
белгіленімі, беделді баға белгіленімі

ценообразование рыночное - нарықтық баға белгіленімі
ценообразование ссудное - несиелік баға белгілеу
ценообразование стимулирующее - ынталандырушы 
баға белгіленімі

ценообразование управляемое - басқарылатын баға 
белгіленімі

ценообразование целевое - мақсатты баға белгілеу
ценообразование централизованное - 
орталықтандырылған баға белгілеу

центр административный - əкімшілік орталық
центр валютного контроля - валюталық бақылау 
орталығы

центр вычислительный - есептеу орталығы
центр государственный - мемлекеттік орталық
центр делового сотрудничества - іскерлік 
ынтымақтастық орталығы

центр деловой - іскерлік орталық 
центр депозитарный - депозитарлық орталық
центр дилинговый - дилингілік орталық
центр жирорасчетов - жирошоттар орталығы
центр закладного кредитования - кепілхаттық 
несиелендіру орталығы

центр занятости - жұмыспен қамту орталығы
центр затрат - шығын орталығы
центр издержек - шығын орталығы 
центр инвестиций - инвестициялар орталығы
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центр инжиниринговый - инжирингілік орталық
центр инновационный - инновациялық орталық
центр информации - ақпарат орталығы 
центр информационно-вычислительный - ақпараттық-
есептеу орталығы

центр информационный - ақпарат орталығы
центр капиталовложений - күрделі жұмсалым 
орталығы

центр кастодиальный - кастодиандық орталық
центр клиринговый - клирингілік орталық
центр коммерческий - коммерциялық орталық
центр коммерческих услуг - коммерциялық қызметтер 
көрсету орталығы

центр коммерческой деятельности - коммерциялық 
қызмет орталығы

центр компьютерный - компьютерлік орталық
центр консультационный - кеңес беру орталығы
центр координационный - үйлестіру орталығы
центр кредитных карточек - кредит карточкаларының 
орталығы

центр международной торговли - халықаралық сауда 
орталығы

центр международный - халықаралық орталық
центр мировой торговли - əлемдік сауда орталығы
центр недвижимости - жылжымайтын мүлік орталығы
центр некоммерческий - бейкоммерциялық орталық
центр обработки данных - деректерді өңдеу орталығы
центр обслуживания - қызмет көрсету орталығы
центр оффшор (оффшорный) - оффшор орталық 
Центр почтовых технологий (ЦПТ) - Пошта 
технологияларының орталығы

центр прибыли - пайда орталығы 
центр проверки балансовой отчетности - теңгерімдік 
есеп-қисапты тексеру орталығы

центр распределения - бөлу орталығы
центр расходов - шығыс орталығы
центр расчетно-депозитарный - есептік-депозитарлық 
орталық

центр расчетно-кассовый - есептік-кассалық      
орталық

центр расчетно-клиринговый - есептік-клирингілік 
орталық

центр расчетный - есеп айырысу орталығы
центр реализации - өткізу орталығы
центр рейтинговый - рейтингілік орталық
центр рекламный - жарнама орталығы
центр сбытовой - өткізім орталығы
центр связи - байланыс орталығы
центр системы BASE - BASE жүйесі орталығы
центр торговый - сауда орталығы
центр финансовый - қаржы орталығы
центр франчайзинговый - франчайзингілік орталық
центр хозяйственный - шаруашылық орталық
центр экономического интереса - экономикалық 
мүдделер орталығы

центр экономической информации - экономикалық 
ақпарат орталығы

централизация - орталықтандыру 

централизация архивного дела - мұрағат ісін 
орталықтандыру

централизация бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есепті орталықтандыру

централизация информации - ақпаратты 
орталықтандыру

централизация капитала - капиталдың орталықтануы, 
капиталды орталықтандыру

централизация планирования - жоспарлауды 
орталықтандыру

централизация статистической отчетности - 
статистикалық есеп-қисапты орталықтандыру

централизация управления - басқаруды 
орталықтандыру

централизация учета - есепті орталықтандыру
централизм - централизм, орталықшылдық, 
орталықтандырылған басқару жүйесі

централизованная вычислительная сеть - 
орталықтандырылған есептеуіш желі

централизованная задолженность - 
орталықтандырылған берешек

централизованная монобанковская система - 
орталықтандырылған дара банк жүйесі

централизованная перевозка - орталықтандырылған 
тасымал

централизованная плановая экономика - 
орталықтандырылған жоспарлы экономика 

централизованная проверка - орталықтандырылған 
тексеру

централизованная система единого банка - 
орталықтандырылған бірыңғай банк жүйесі

централизованная система связи - 
орталықтандырылған байланыс жүйесі

централизованная система управления - 
орталықтандырылған басқару жүйесі

централизованная электронная система расчетов - 
есеп айырысудың орталықтандырылған есеп айырысу 
жүйесі 

централизованно планируемая экономика - бір 
орталықтан жоспарланатын экономика

централизованное государственное ценообразование - 
орталықтандырылған мемлекеттік баға белгілеу

централизованное распределение кредита - кредитті 
орталықтан бөлу

централизованные поставки - орталықтандырылған 
жеткізілім

централизованные расчеты - орталықтандырылған 
есеп айырысу, бір орталықтан есеп айырысу

централизованные расчеты по отчислениям от 
прибыли в бюджет - пайдадан бюджетке аударым 
жарнасы бойынша орталықтандырылған есеп айырысу

централизованные счета - орталықтандырылған 
шоттар

централизованные счета по пенсиям - зейнетақы 
бойынша орталықтандырылған шоттар

централизованный - орталықтандырылған
централизованный денежный фонд - орталықтан ды-
рыл ған ақша қоры 
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централизованный учет - орталықтандырылған есеп
централизованный учет архивных документов - 
мұрағат құжаттарының орталықтандырылған есебі

централизованный фонд - орталықтандырылған қор
централизованный чистый доход государства - 
мемлекеттің орталықтандырылған таза табысы

центральная администрация - орталық əкімшілік
центральная картотека в банке - банктегі орталық 
картотека

центральная касса экономического сотрудничества - 
орталық экономикалық ынтымақтастық кассасы

центральная расчетная палата - орталық есеп 
айырысу палатасы

центральное денежно-кредитное управление - 
орталық ақша-кредит басқармасы

Центральное справочное бюро о военнопленных - 
Əскери тұтқындар туралы орталық анықтамалық бюро

центральное статистическое бюро - орталық 
статистикалық бюро

центральные органы - орталық органдар
центральные органы государственного управления - 
мемлекеттік басқарудың орталық органдары

центральные органы государственной власти - 
мемлекеттік өкіметтің орталық органдары

центральный аппарат - орталық аппарат
центральный аппарат многобанковской холдинговой 
компании - көп банкілі холдингілік компанияның 
орталық аппараты

центральный банк - орталық банк 
центральный валютный курс - орталық валюталық 
бағам 

центральный депозитарий - орталық депозитарий 
центральный информационный файл - орталық 
ақпараттық файл

центральный исполнитнельный орган - орталық 
атқарушы орган

центральный исполнитнельный орган по 
пенсионному обеспечению - зейнетақымен 
қамсыздандыру жөніндегі орталық атқарушы орган

центральный курс - орталық бағам
центральный офис банка - банкінің орталық кеңсесі
центральный офис брокерской фирмы - делдалдық 
фирманың орталық кеңсесі

центральный паритет - орталық тепе-теңдік 
центральный рынок - орталық нарық
центральный уполномоченный орган по бюджетному 
планированию - бюджеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уəкілетті орган

центральный уполномоченный орган по исполнению 
бюджета - бюджетті атқару жөніндегі орталық 
уəкілетті орган

центральный уполномоченный орган по 
экономическому планированию - экономикалық 
жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган

центральный эквивалент обмена - орталық айырбас 
баламы

центрирование данных - деректерді орталыққа дəлдеу 
центры дискреционные - дискрециялық орталықтар 

центры обработки международной почты (ЦОМП) - 
халықаралық поштаны өңдеу орталықтары

цены фиксированные - тіркелген баға 
цепная банковская деятельность - тізбекті банк 
қызметі

цепной индекс цен - тізбекті баға индексі
цепной подвесной конвейер - тізбекті аспалы конвейер
цепной темп роста - тізбекті өрлеу қарқыны
цепной транспортер - тізбекті транспортер
цепные индексы - тізбекті индекстер
цепные операции - тізбекті операциялар
цепочка - тізбекше
цепочка взаимозачетов - өзара есепке алу тізбекшесі
цепочка титулов - титулдар тізбекшесі
цепь банковская - банк тізбегі
цепь команд - командалар тізбегі
цепь команд в менеджменте - менеджменттегі 
командалар тізбегі

цепь команд в управлении - басқарудағы командалар 
тізбегі

цепь управления - басқару тізбегі 
церемониал - рəсім салты 
церемония - салтанатты рəсім 
церемония инаугурации - ұлықтау рəсімі 
цессионарий - цессионарий, құқық қабылдаушы, құқық 
мирасқоры 

цессия - цессия 
цессия в страховании - сақтандырудағы цессия
цессия всего имущества - бүкіл мүлікті цессиялау
цессия законная - заңды цессия
цессия справедливая - əділ цессия
цех экспедирования печати - баспасөзді тасымалдау 
цехы

цивилизация - цивилизация, өркениет 
цивилизованный подход - өркениетті тəсілдеме
цивильный лист - цивиль парағы
цикл - цикл, айналсоқ, айналсоқпа, кезең, кезеңдік 
цикл бухгалтерской отчетности - бухгалтерлік есеп 
беру кезеңдігі

цикл бюджетный - бюджеттік кезеңдік
цикл деловой активности - іскерлік белсенділік кезеңі 
цикл денежных потоков - ақша ағынының кезеңі
цикл жизни ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
дүниеге келуі кезеңі

цикл занятости - жұмыспен қамтылу кезеңдігі
цикл инвестиционный - инвестициялық кезеңдік
цикл инновационный - инновациялық кезеңдік
цикл конверсии наличности - қолма-қол ақшаның 
айырбасталу кезеңі 

цикл конъюнктурный - жағдаяттық кезеңдік 
цикл краткосрочный - қысқа мерзімді кезең
цикл кризисов - дағдарыстың айналсоқпа кезеңі
цикл лекций - лекциялар циклі
цикл нововведения - жаңалық енгізу кезеңі
цикл операционный - операциялық кезеңдік
цикл оптимальный - оңтайлы кезеңдік
цикл передач - хабарлар циклі
цикл поставки - жеткізім кезеңдігі
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цикл проверки - тексеру кезеңдігі 
цикл программы - бағдарлама кезеңі
цикл производства (производственный) - өндіріс 
кезеңі

цикл роста - өсу кезеңдігі
цикл составления отчетности - есеп-қисапты толтыру 
кезеңі

цикл стоп-гоу - стоп-гоу кезеңі, тоқтатым-гоу 
цикл торговый - сауда кезеңі
цикл учетный - есептік кезең
цикл финансовых операций - қаржы операцияларының 
кезеңдігі

цикл экономический - экономикалық кезеңдік
циклическая проводка - кезеңдік өткізбе (жазба)
циклические акции - кезеңдік акциялар
циклические ценные бумаги - кезеңдік бағалы 
қағаздар, циклдік бағалы қағаздар

циклический бюджет - кезеңдік бюджет, айналсоқпа 
бюджет

циклический вычислительный процесс - айналсоқпа 
есептеу үдерісі, циклдік есептеу үдерісі

циклический денежно-кредитный кризис - айналсоқпа 
ақша-кредит дағдарысы

циклический дефицит - циклді тапшылық, кезеңдік 
тапшылық, айналсоқпа тапшылық 

циклический дефицит бюджета - бюджеттің кезеңдік 
тапшылығы, бюджеттің айналсоқпа тапшылығы

циклический экономический подъем - экономикалық 
кезеңдік өрлеу 

циклическое отправление - кезеңдік жөнелтім
циклическое финансовое планирование - кезеңдік 
қаржылық жоспарлау

цикличность - кезеңділік 
цикличность рынка - нарықтың кезеңділігі
цикличность экономики - экономика кезеңділігі

цикличность экономического развития - 
экономикалық даму кезеңділігі

циклограмма - циклограмма 
цинизм - арсыздық, шімірікпестік 
циркуляр - өкімхат, нұсқаухат 
циркуляр о продаже - сату туралы өкімхат
циркулярный аккредитив - өкімхатты аккредитив
циркулярный аккредитив, оплачиваемый без 
ограничения во всех странах мира - əлемнің барлық 
елдерінде шектеусіз төленетін нұсқаухатты аккредитив

циркуляционный аккредитив - циркуляциялық 
аккредитив

циркуляция - айналыс 
циркуляция денег - ақшаның айналып оралуы
цитата - цитата, дəйексөз 
цифра - цифр
цифра двоичная - екілік цифр
цифра десятичная - ондық цифр
цифра кредитования - несиелендіру цифры
цифра круглая - дөңгелектелген цифр
цифра переноса - көшіру цифры, тасымал цифры 

(бухгалтерияда)
цифра плановая - жоспарлы цифр
цифра приблизительная - жуықтама цифр
цифровая система кодирования инкассируемых 
документов - инкассоланатын құжаттарды кодтаудың 
цифрлы жүйесі 

цифровые данные - цифрлық мəліметтер
цифровые деньги - цифрлы ақша (электронды ақша)
цифровые каналы - сандық арна
цифры валовые - жалпы цифрлар
цифры контрольные - бақылау цифрлары
цифры последние - соңғы цифрлар
цифры сравнительные - салыстырмалы цифрлар
цифры усредненные - орташаландырылған цифрлар

ЧАСТИЧНО

Ч
чарт - чарт 
чартер - чартер
чартер банковский - банк чартері
чартерный банк - чартерлік банк
чартизм - чартизм 
чартист - чартист
час - сағат
час “пик” - қарбалас жұмыс уақыты, қарбалас сағат
час академический - академиилық сағат
час астрономический - астрономиялық сағат
час подачи - беру сағаты
часовая выработка - сағаттық өндірім, сағаттық жұмыс 
өнімі

часовая оплата - сағаттық ақы төлеу
часовой - сақшы, күзетші
частичная акция - ішінара акция
частичная компенсация - ішінара өтемақы
частичная конвертируемая валюта - ішінара 
айырбасталымды валюта 

частичная конвертируемость - ішінара 
айырбасталымдылық 

частичная обратимость - ішінара айналымдылық
частичная оплата - ішінара ақы төлеу
частичная поставка - ішінара жеткізілім
частичная поставка ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
ішінара жеткізу

частичная стоимость - ішінара құн
частичная утрата трудоспособности - еңбек ету 
қабілетінен ішінара айырылу

частично - ішінара, жарым-жартылай 
частично безработный - ішінара жұмыссыз
частично занятые служащие - ішінара жұмыспен 
қамтылған қызметшілер

частично использованный кредит - ішінара 
пайдаланылған кредит

частично конвертируемая валюта - ішінара 
айырбасталатын валюта

частично оплаченный - ішінара төленген
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частично покрытый долг - ішінара өтелген борыш
частично списанная стоимость - ішінара шегерілген 
құн

частичное блокирование счетов - шотты ішінара 
оқшаулау

частичное долговое обязательство - ішінара 
борышкерлік міндеттеме

частичное освобождение от обременения - 
ауыртпалықтан ішінара босату

частичное погашение задолженности - берешекті 
ішінара өтеу

частичное погашение кредита - кредитті ішінара     
өтеу

частичное погашение облигационного займа - 
облигациялық қарызды ішінара өтеу

частичное погашение ссуды - несиені ішінара өтеу
частичное полномочие - ішінара өкілеттік 
частичное право голоса - ішінара дауыс құқығы 
частичное приобретение - ішінара сатып алу 
частичное приобретение активов или акций - 
активтерді немесе акцияларды ішінара сатып алу

частичное раскрытие - ішінара ашу
частичное резервное покрытие - ішінара сақтық өтем, 
ішінара сақтық қор өтемі

частичное списание - ішінара есептен шығару
частичное участие в займе - қарызға ішінара қатысу
частичное эмбарго - ішінара тыйым салу 
частичные депозиты - ішінара депозиттер
частичный акцепт - ішінара акцепт, ішінара ризалық 
частичный взнос - ішінара жарна
частичный индоссамент - ішінара индоссамент
частичный отказ от акцепта - акцептіден ішінара бас 
тарту

частичный платеж - ішінара төлем
частичный резерв - ішінара сақтық қор
частичный сертификат - ішінара сертификат
частная акционерная компания - жекеше акционерлік 
компания, жеке меншік акционерлік компания

частная аренда - жеке жалгерлік
частная банкирская контора - жекеше банкирлер 
кеңсесі

частная биржа - жекеше биржа
частная компания - жекеше компания 
частная компания с ограниченной ответственностью 

- жауапкершілігі шектеулі жекеше компания
частная корпорация - жекеше корпорация
частная ликвидность - жекеше өтімділік
частная собственность - жеке меншік
частная собственность на землю - жерге жеке меншік
частная тезаврация - жекеше ақша қорын жинау
частная учетная ставка - жекеше есеп мөлшерлемесі
частник - жекеше 
частное ипотечное свидетельство - жекеше ипотекалық 
куəлік

частное право - жеке меншік құқығы
частное предприятие - жекеше кəсіпорын
частное размещение ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
жекеше орналастыру

частное товарищество с ограниченной ответственно-
стью - жауапкершілігі шектеулі жекеше серіктестік

частное финансирование - жекеше қаржыландыру
частные банкноты - жекеше банкноттар
частные внешние займы - жекеше сыртқы қарыз
частные внутренние инвестиции - жеке меншіктегі 
ішкі инвестициялар

частные выгоды - жекеше пайда
частные депозиты - жекеше депозиттер 
частные издержки - жекеше шығын 
частные инвестиции - жекеше инвестиция
частные капиталовложения - жекеше күрделі қаржы 
частные переводы - жеке аудармалар
частные сбережения - жекеше жинақ ақша
частные финансовые средства - жекеше қаржы 
қаражаты

частный - жеке меншік, жекеше
частный банк - жекеше банк
частный банкир - жекеше банкир
частный банкирский дом - жекеше банкирлер үйі
частный бизнес - жеке адамның бизнесі, жекеше бизнес
частный депозит - жекеше депозит, жеке меншіктегі 
депозит 

частный долг - ішінара борыш 
частный заем за рубежом - шетелдегі жекеше қарыз
частный заказ - жеке тапсырыс
частный залоговый сертификат - жекеше кепілзаттық 
сертификат

частный инвестор - жекеше инвестор
частный источник финансирования - 
қаржыландырудың жекеше бастау көзі

частный капитал - жеке меншік капитал, жекеше 
капитал 

частный кредитор - жекеше несигер
частный оператор - жекеше оператор
частный перевозчик - жекеше тасымалдаушы
частный сектор экономики - экономиканың жекеше 
секторы

частный счет - жекеше шот, жеке шот
частный торговец - жекеше саудагер
частный трастовый фонд - жекеше сенімгерлік қор
частный труд - жекеше еңбек
частный фонд - жекеше қор
частота - жиілік 
частота выемки писем из почтового ящика - пошта 
жəшіктерінен хаттарды алу жиілігі 

частота денежного потока - ақша ағынының жиілігі
частота обращения к архивным документам - 
мұрағаттық құжаттарды пайдалану жиілігі

частота перевозки почты - пошта тасымалының жиілігі 
часть - бөлім, бөлік, бөлшек
часть акции - акцияның бөлігі
часть долгосрочного долга, погашаемая в текущем 
периоде - ұзақ мерзімді борыштың ағымдағы кезеңде 
өтелетін бөлігі

часть квоты страны в Международном валютном 
фонде - елдің Халықаралық валюта қорындағы 
үлестемесінің бір бөлігі

ЧАСТИЧНО
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часть контракта - келісімшарт бөлігі
часть кредитной линии - кредит желісінің бөлігі
часть резервов - сақтық қордың бір бөлігі 
часть реквизита документа - құжат деректемесінің 
бөлігі 

часть рынка ссудного капитала - несие капитал 
нарығының бір бөлігі

часть секретная - құпия бөлім
часть составная - құрамдас бөлік
часть суммы уплачена - соманың бір бөлігі төленді
часы доставки - жеткізілім сағаты, жеткізу сағаты
часы приемные - қабылдау сағаты
часы работы банка - банктің жұмыс сағаты
часы работы биржи - биржаның жұмыс сағаты
часы работы фондовой биржи - қор биржасының 
жұмыс сағаты

часы сверхурочные - мерзімнен тыс сағат, жұмыс 
уақытынан тыс сағат

часы служебные - қызмет сағаты
часы, фактически проработанные - нақты жұмыс 
істелген сағат 

чаяние - мүдде, арман 
чванство - өркөкіректік, менмендік 
чек - чек 
чек “на нас” - “біздік” чек, “бізге арналған” чек
чек акцептованный - акцептелген чек, ризалық берілген 
чек

чек альтернативный - баламалы чек
чек аннулированный - күші жойылған чек
чек банковский - банк чегі
чек без достаточного покрытия - жеткілікті өтелмеген 
чек

чек без покрытия - өтелмеген чек
чек без права передачи - табыстау құқығы жоқ чек
чек безвалютный - валютасыз чек
чек бланковый - бланкілік чек 
чек в иностранной валюте - шетел валютасы түріндегі 
чек

чек валютированный - валюталандырылған чек
чек внутренний - ішкі чек
чек возвратный - қайтарылма чек
чек возвращенный - қайтарылған чек
чек гарантированный - кепілдікті чек
чек дарственный - сыйға тарту чегі
чек денежный - ақшалай чек
чек для оплаты наличными - қолма-қол төлеу үшін 
берілетін чек

чек для оплаты процентов по облигациям - 
облигациялар бойынша пайыз төлеу үшін берілетін чек

чек для памяти - зердеге арналған чек
чек для получения наличных денег - қолма-қол ақша 
алуға арналған чек

чек для расчетов в почтовой системе жиросчетов - 
пошталық жирошоттар жүйесінде есеп айырысу үшін 
берілетін чек

чек доброй воли - ізгі ниет чегі
чек должностного лица - лауазымды тұлға чегі
чек дорожный - жол чегі 

чек дружеский - достық чек
чек золотой - алтын чек
чек из лимитированной чековой книжки - 
лимиттелген чек кітапшасынан алынған чек

чек именной - атаулы чек, бəсіре чек 
чек иностранный - шетелдік чек
чек кассира (кассирский) - кассир чегі 
чек кассовый - касса чегі
чек клиентский - клиент чегі, тапсырыскер чегі
чек коммерческий - коммерциялық чек
чек компании - компания чегі
чек кредитный - несиелік чек
чек кроссированный (кросс-чек) - кросталған чек 

(кросс-чек), кедергілі чек
чек лимитированный - лимиттелген чек, шектелген чек
чек лимитный - лимиттік чек
чек на банк - банкке арналған чек
чек на возвращаемую сумму - қайтарылатын сомаға 
арналған чек

чек на выплату дивиденда - дивиденд төлеуге арналған 
чек 

чек на выплату доходов по облигациям - облигациялар 
бойынша кірісті төлеуге арналған чек

чек на выплату процентов - пайыз төлеуге арналған 
чек 

чек на получение заработной платы - жалақы алуға 
арналған чек

чек на получение процентов и дивидендов - пайыз бен 
дивиденд алуға арналған чек

чек на предъявителя - ұсынушыға арналған чек
чек на производство нескольких платежей - бірнеше 
төлем жасауға арналған чек 

чек на сумму скидки - шегерім сомасына арналған чек
чек на счет получателя - алушы шотына арналған чек
чек недействительный - жарамсыз чек
чек незаполненный - толтырылмаған чек
чек некроссированный - кросталмаған чек
чек неоплаченный - төленбеген чек
чек непередаваемый - табысталмайтын чек
чек непогашенный - өтемі төленбеген чек
чек непокрытый - өтелмеген чек
чек обналичиваемый - қолма-қол ақшаға 
айналдырылатын чек

чек ограниченного пользования - шектеулі түрде 
пайдаланылатын чек

чек оплаченный - төленген чек
чек, оплачиваемый банком в присутствии владельца 
чека - банк чек иесінің қатысуымен төленетін чек

чек, оплачиваемый через кассира - кассир арқылы 
төленетін чек

чек, оплачиваемый через чужой почтовый чек - 
біреудің пошта чегі арқылы төленетін чек

чек опротестованный - наразылық білдірілген чек
чек открытый - ашық чек
чек переводный - аударма чек
чек перечеркнутый - сызып тасталған чек
чек по клиринговым расчетам - клирингілік есеп 
айырысу чегі

ЧЕК
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чек по текущему счету - ағымдағы шот чегі
чек погашенный - өтелген чек
чек подарочный - сыйға тартылған чек
чек поддельный - жалған чек, жасалынды чек
чек, подписанный казначеем - қазынашы қол қойған 
чек 

чек, подписанный кассиром - кассир қол қойған чек
чек, подписанный служащим банка - банк қызметшісі 
қол қойған чек

чек подтвержденный - қуатталған чек
чек, подтвержденный банком - банк қуаттаған чек, 
банк растаған чек

чек покупателя - сатып алушы чегі
чек, полученный в подарок - сыйлық ретінде алынған 
чек

чек почтовый - пошта чегі
чек предъявительский - ұсынбалы чек
чек приватизационный - жекешелендіру чегі, 
жекешелендірме чек

чек просроченный - мерзімі өтіп кеткен чек
чек против документов - құжаттардың орнына жүретін 
чек

чек расчетной палаты - есеп айырысу палатасының 
чегі

чек расчетный - есеп айырысу чегі
чек с ваучером - ваучерлі чек, кепілхатты чек
чек с надписью банка о принятии к платежу -   
банктің төлемге қабылдау туралы жазбасы жазылған 
чек

чек с отметкой “обратитесь к чекодателю” - “чек 
берушіге жүгініңіз” деген белгі соғылған чек

чек с отсылкой к чекодателю - чек берушіге сілтеме 
жасалған чек

чек с увеличенной суммой - сомасы көбейтілген чек
чек сберегательного банка - жинақ банктің чектері
чек сберегательный - жинақ ақша чегі
чек товарный - тауар чегі
чек только для безналичных расчетов - тек қолма-қол 
есеп айырысу үшін ғана берілетін чек

чек транзитный - транзит чек
чек третьей стороне - үшінші тарапқа берілетін чек
чек третьей стороны - үшінші тараптың чегі
чек туристический / туристский - туристік чек
чек удостоверенный - куəландырма чек, 
куəландырылған чек

чек, удостоверенный банком - банк куəландырған     
чек

чек, утративший силы - күшін жоғалтқан чек
чек фиктивный - жалған чек
чеканка - шекіме
чеканка монет - мəнет шеку, шақа шеку
чеканщик - шекімеші
чекинг - чекинг (бақылау, тексеру)
чек-каунтер - чек-каунтер, қолхат-чек
чековая карточка - чек карточкасы
чековая книжка - чек кітапшасы
чековая книжка коммерческого банка - коммерциялық 
банктің чек кітапшасы

чековая книжка по приватизационным жилищным 
купонам - тұрғын үй жекешелендіру купондары 
бойынша чек кітапшасы

чековая книжка по приватизационным 
инвестиционным купонам - инвестициялық 
жекешелендіру купондары бойынша чек кітапшасы

чековая книжка сберегательного банка - жинақ 
банктің чек кітапшасы

чековая кредитная программа - чектік кредит 
бағдарламасы

чековая приватизация - чектік жекешелендіру
чековая система - чектік жүйе, чек жүйесі
чековая система оплаты труда - еңбекке ақы төлеудің 
чектік жүйесі

чековая форма расчета - чектік есеп айырысу нысаны
чековые инвестиционные фонды социальной защиты 

- əлеуметтік қорғаудың чектік инвестициялық қорлары
чековые папки - чек папкалары
чековые сделки - чек мəмілелері
чековые услуги - чек қызметтерін көрсету
чековые деньги - чектік ақша
чековый - чектік
чековый акцепт - чектік акцепт
чековый бланк - чек бланкі
чековый вклад - чектік салым
чековый депозит - чек депозиті
чековый инвестиционный фонд - инвестициялық чек 
қоры

чековый клиринг - чек клирингі
чековый кредит - чек кредиті
чековый курс - чек бағамы
чековый мошенник - чектік айлакер
чековый оборот - чек айналымы
чековый приватизационный аукцион - чектік 
жекешелендіру аукционы

чековый процентный своп - чектік пайыздық своп 
(айырбас) 

чековый процентный счет - пайыздық чек шоты 
чековый реестр - чектік тізілім
чековый счет - чектік шот
чековый счет с взиманием платы за услуги - 
көрсетілген қызметтер үшін төлемақы өндіріп 
алынатын чектік шот

чекодатель - чек беруші 
чекодержатель - чек иесі, чек ұстаушы 
чекополучатель - чек алушы
“чекрайтер” - “чекрайтер”, “чектің үстіне” жазғыш 
чек-расписка - қолхат-чек 
челнок - желқайық, əбжіл, əбжіл жабдықтаушы, əбжіл 
саудагер, алып-сатар 

человек нетрудоспособный - еңбекке қабілетсіз адам
человек, работающий по найму - жалданып жұмыс 
істейтін адам 

человеко-день - адам-күн 
человеко-месяц - адам-ай
человеко-неделя - адам-апта
человеко-час - адам-сағат 
человек-реклама - жарнама-адам 
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человеческие отношения - адамдардың қарым-
қатынасы, адами қарым-қатынас 

человеческий интеллектуальный капитал - адами 
зиялылық капиталы, адами зияткерлік капитал

человеческий капитал - адами капитал, адам капиталы 
человеческий труд - адам еңбегі
человечность - адамгершілік 
через брокера - делдал арқылы 
через межбанковский рынок - банк аралық нарық 
арқылы

через рынок - нарық арқылы
через такого-то - біреу арқылы 
через уполномоченного - уəкіл арқылы
черная касса - қара касса 
черная экономика - қара экономика, жасырын 
экономика 

чернила - сия
чернила специальная - арнайы сия 
чернильница - сиясауыт 
черновик - шимай жазу, шимайжазба, қарадай жазба; 
жоба жазу

черствость - мейірсіздік 
чертеж - сызба
чертеж рабочий - жұмыс сызбасы 
чествовать - құрметтеу (құттықтау) 
честное встречное удовлетворение при банкротстве - 
банкроттық кезінде адал ыңғайласпа қанағаттандыру

“честное обслуживание” - “адал қызмет көрсету” 
честолюбивый - атаққұмар, баққұмар 
честь - ар-намыс 
честь и достоинство - абырой мен қадір-қасиет 
четкий - анық, түсінікті
четко выявившаяся тенденция - айқын көрініс тапқан 
үрдіс

четкость - айқындық, анықтық
чин - шен
чиновник - шенеунік
чиновник высокопоставленный - жоғары лауазымды 
шенеунік

чиновник государственный - мемлекеттік шенеунік
чиновник коррумпированный - жемқор шенеунік
чиновник местных органов управления - жергілікті 
басқару органдарының шенеунігі

чиновник правительственный - үкімет шенеунігі
чинопочитание - шенге (лауазымға) бас ұру 
чип - чип 
чип электронный - электронды чип
“чиповая” карточка - “чиптік” карточка (пластик 
карточка)

чипс - чипс (банк аралық клирингілік есеп айырысудың 
электронды желісі)

численность - сан, сандық құрам 
численность для исчисления средней заработной 
платы - орташа жалақыны есептеуге арналған 
жұмысшылар саны

численность персонала - қызметкерлер құрамының 
саны

численность предельная - шекті сан

численность работающих - жұмыс істейтіндер саны
численность работников - қызметкерлер (жұмыскерлер) 
саны

числиться - есептелу
числиться в списке - тізімде есептелу
число - сан, күн 
число дробное - бөлшек сан
число кратное - еселік сан
число оборотов оборотных средств - айналым 
қаражаты айналымының саны

число округленное - дөңгелектелген сан
число процентное - пайыздық сан
число среднее - орта сан, орташа сан
число целое - бүтін сан
число человеко-дней - адам-күн саны
число членов - мүшелер саны
числовое программное управление - сандық 
бағдарламалық басқару 

чистая аренда - таза жалгерлік
чистая балансовая стоимость - таза теңгерімдік құн
чистая банковская позиция - таза банк жайғасымы
чистая валютная выручка - таза валюта түсімі, таза 
валюталық түсім

чистая выручка - таза ақшалай түсім
чистая выручка от продаж - сатудан алынған таза  
түсім

чистая выручка от реализации - өткізуден түскен таза 
түсім

чистая дисконтированная стоимость - таза 
дисконтталған құн 

чистая добавленная стоимость - таза қосылған құн
чистая долгосрочная задолженность - таза ұзақ 
мерзімді берешек

чистая задолженность - таза берешек
чистая игра - таза ойын 
чистая конкуренция - таза бəсеке
чистая кредитная система - таза кредит жүйесі
чистая кредитовая или дебетовая позиция - таза 
кредиттік немесе дебеттік жайғасым

чистая линия кредита - таза кредит желісі
чистая монополия - таза монополия
чистая монопсония - таза монопсония
чистая операционная прибыль - таза операциялық 
пайда 

чистая позиция - таза жайғасым
чистая покупательная способность - таза сатып алу 
қабілеті

чистая полоска - таза жолақ
чистая потеря - таза шығасы
чистая потребность в финансировании - 
қаржыландырудағы таза қажеттілік

чистая прибыль - таза пайда 
чистая прибыль до вычета налогов - салықтарды 
шегергенге дейінгі таза пайда

чистая прибыль до уплаты налога - салық төлегенге 
дейінгі таза пайда

чистая прибыль компании - компанияның таза 
пайдасы
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чистая прибыль на акционерный капитал - 
акционерлік капиталға шаққандағы таза пайда

чистая прибыль на акцию - акцияға шаққандағы таза 
пайда

чистая прибыль на обыкновенную акцию - кəдуілгі 
акцияға шаққандағы таза пайда

чистая прибыль на одну акцию - бір акцияға 
шаққандағы таза пайда

чистая прибыль от обмена валюты - валютаны 
айырбастаудан алынған таза пайда

чистая прибыль после уплаты налога - салық 
төлегеннен кейінгі таза пайда

чистая прибыль сферы услуг - қызметтер көрсету 
саласының таза пайдасы

чистая прибыль экономики - экономиканың таза 
пайдасы

чистая прибыльность - таза пайдалылық
чистая приведенная стоимость - таза келтірінді құн
чистая разница - таза айырма
чистая сделка - таза мəміле 
чистая сделка с ценными бумагами - бағалы қағаздар 
сатылатын таза мəміле

чистая стоимость - таза құн
чистая стоимость активов в расчете на одну акцию - 
активтердің бір акцияға шағып есептегендегі таза құны

чистая стоимость акционерного капитала - 
акционерлік капиталдың таза құны

чистая стоимость в расчете на акцию (нетто-капитал) 
- акцияға шаққандағы таза құн (таза капитал)

чистая стоимость долгового обязательства - 
борышқорлық міндеттеменің таза құны

чистая стоимость зарубежных активов - шетелдік 
активтердің таза құны

чистая стоимость золота - алтынның таза құны
чистая стоимость имущества - мүліктің таза құны
чистая стоимость капитала - капиталдың таза құны
чистая стоимость процента - таза пайыз құны
чистая стоимость реализации - таза өткізу құны
чистая стоимость ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
таза құны

чистая сумма - таза сома
чистая сумма активов - активтердің таза қосындысы 

(сомасы)
чистая сумма банковских депозитов до востребования 

- талап етілмелі банк депозиттерінің таза сомасы 
чистая сумма внешнего долга - сыртқы борыштың таза 
сомасы

чистая сумма денежных поступлений - таза ақшалай 
түсімдер сомасы

чистая сумма долга - борыштың таза сомасы
чистая сумма по записям в бухгалтерских книгах 

- бухгалтерлік кітаптардағы жазбалар бойынша таза 
сома

чистая сумма погашения долга - борышты өтеудің таза 
сомасы

чистая сумма продаж - сатудың таза сомасы
чистая сумма срочных обязательств - мерзімді 
міндеттемелердің таза сомасы

чистая сумма текущих активов - ағымдағы таза 
активтер сомасы

чистая текущая стоимость - ағымдағы таза құн
чистая тратта - таза тратта
чистая цена - таза баға
чистая цена имущества - мүліктің таза бағасы
чистая цена облигации - облигацияның таза бағасы
чистая цена реализации - өткізудің таза бағасы 
чистая экономическая прибыль - таза экономикалық 
пайда

чистая экономическая рента - таза экономикалық 
рента

чистая экономическая теория - таза экономикалық 
теория

чистое бюджетное кредитование - таза бюджеттік 
несиелендіру

чистое движение ликвидности - өтімділіктің таза 
қозғалысы

чистое заимствование - таза өзара қарыз алу
чистое золото - таза алтын
чистое золото в слитках - таза құйма алтын, таза 
тайтұяқ

чистое изменение - таза өзгеріс, таза өзгеру 
чистое имущество - таза мүлік 
чистое инкассо - таза инкассо
чистое кредитование - таза несиелендіру
чистое кредитовое сальдо - таза кредиттік сальдо
чистое плавание валютных курсов - валюта 
бағамының таза құбылуы 

чистое право собственности - таза меншік құқығы
чистое рабочее время - таза жұмыс уақыты
чистое серебро - таза күміс
чистое хеджирование - таза хеджерлеу
чистое экономическое благосостояние - таза 
экономикалық əл-ауқат 

чистота золота - алтынның тазалығы
чистота юридическая - заңи тазалық
чистые активы акционерного банка - акционерлік 
банктің таза активтері 

чистые активы инвестиционного фонда - 
инвестициялық қордың таза активтері

чистые валютные поступления - таза валюта түсімі
чистые денежные поступления - таза ақша түсімі
чистые заимствования за период - кезеңдегі таза өзара 
қарыз алысу

чистые заимствования на определенную дату - белгілі 
бір күнгі таза өзара қарыз алысу

чистые заимствованные резервы - таза өзара қарыз 
сақтық қорлары

чистые издержки обращения - таза айналыс шығыны
чистые инвестиции - таза инвестиция
чистые капиталовложения - таза күрделі қаржы, таза 
күрделі жұмсалым

чистые ликвидные активы - таза өтімді активтер
чистые ликвидные фонды - таза өтемпаз қорлар
чистые материальные активы - таза материалдық 
активтер

чистые налоги - таза салықтар
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чистые нетто-активы - таза нетто-активтер
чистые новые сбережения - таза жаңа жинақ ақша
чистые покупки - таза сатып алынған заттар
чистые потери капитала - капиталдың таза шығасысы
чистые продажи - таза сату
чистые расходы на уплату процентов по займу - қарыз 
бойынша пайыз төлеуге жұмсалған таза шығыс

чистые сбережения - таза жинақ ақша
чистые свободные (или чистые заемные) резервы - 
таза бос (немесе таза қарыз) сақтық қорлары

чистые текущие активы - ағымдағы таза активтер 
чистые текущие денежные активы - ағымдағы таза 
ақша активтері

чистые текущие обязательства - ағымдағы таза 
міндеттемелер

чистые трансфертные платежи - таза трансферттік 
төлемдер

чистые убытки - таза залал
чистые финансовые активы - таза қаржы активтері 
чистый аккредитив - таза аккредитив
чистый вексель - таза вексель 
чистый вывоз капитала - капиталдың таза əкетілімі
чистый государственный долг - таза мемлекеттік 
борыш 

чистый дебитный баланс - таза дебиттік теңгерім
чистый денежный поток - таза ақша ағыны
чистый депозит - таза депозит
чистый дивиденд - таза дивиденд
чистый доход - таза табыс 
чистый доход до вычета налогов - салықтар 
шегерілгенге дейінгі таза табыс

чистый доход на акцию - акцияға шаққандағы таза 
табыс

чистый доход от инвестиционных ценных бумаг - 
инвестициялық бағалы қағаздардан алынған таза табыс

чистый доход от капитала - капиталдан алынған таза 
табыс

чистый доход от процентов - пайыздан алынған таза 
табыс

чистый доход по ценным бумагам - бағалы қағаздар 
бойынша таза табыс

чистый заемщик - таза қарызгер
чистый избыток - таза молшылық (артылғаны) 
чистый импорт - таза импорт
чистый импорт капитала - капиталдың таза импорты
чистый импортер - таза импортшы
чистый инвестиционный доход - таза инвестициялық 
табыс

чистый инвестиционный доход в расчете на акцию - 
бір акцияға шаққандағы таза инвестициялық табыс

чистый капитал - таза капитал
чистый капитализм - таза капитализм 
чистый кредит - таза кредит (несие)
чистый кредитор - таза несиегер
чистый личныи доход - жеке таза табыс
чистый межстрановый перелив капитала - 
капиталдың ел арасындағы таза ауыс-түйісі

чистый национальный продукт - таза ұлттық өнім 

чистый облигационный долг - таза облигациялық 
борыш 

чистый оборотный капитал - таза айналым капиталы
чистый объем продаж - сатудың таза көлемі
чистый объем продаж на срок - мерзімдік сатудың таза 
көлемі

чистый объем трансфертных платежей - трансферттік 
төлемдердің таза көлемі

чистый объем экспорта - экспорттың таза көлемі
чистый операционный денежный поток - таза 
операциялық ақша ағыны

чистый опцион - таза опцион
чистый платеж - таза төлем
чистый правовой титул - таза құқықтық титул
чистый прирост капитала - капиталдың таза өсімі
чистый приток капитала - капиталдың таза келімі, 
капиталдың таза құйылуы, капиталдың таза  
құйылымы

чистый продукт - таза өнім
чистый процент - таза пайыз
чистый процентный доход - таза пайыздық табыс
чистый риск - таза тəуекелдік
чистый ссудодатель - таза несие беруші
чистый убыток - таза залал
чистый экспорт - таза экспорт
чистый экспортер - таза экспортшы
читаемость - оқылымдылық 
читатель - оқырман
читка - оқу 
член - мүше 
член активный - белсенді мүше 
член без право голоса - дауыс беру құқығы жоқ мүше
член биржевого совета - биржа кеңесінің мүшесі
член биржи - биржа мүшесі 
член действительный - толық мүше
член делегации - делегация мүшесі
член зарегистрированный - тіркелген мүше
член кабинета - кабинет мүшесі
член коллегии - алқа мүшесі
член команды - команда мүшесі
член комиссии - комиссия мүшесі
член комитета - комитет мүшесі 
член компании - компания мүшесі 
член конгресса - конгресс мүшесі
член корпорации - корпорация мүшесі
член-корреспондент - корреспондент-мүше 
член наблюдательного совета - қадағалау кеңесінің 
мүшесі

член общества - қоғам мүшесі
член парламента - парламент мүшесі
член полноправный - толық құқылы мүше
член постоянный - тұрақты мүше
член почетный - құрметті мүше
член правительства - үкімет мүшесі
член правления - басқарма мүшесі
член профсоюза - кəсіподақ мүшесі 
член расчетной палаты - есеп айырысу палатасының 
мүшесі

ЧЛЕН
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член ревизионной комиссии - тексеру комиссиясының 
мүшесі

член совета - кеңес мүшесі
член совета директоров банка - банк директорлары 
кеңесінің мүшесі

член товарищества - серіктестік мүшесі
член трудового коллектива - еңбек ұжымының мүшесі
член фондовой биржи - қор биржасының мүшесі
членская книжка - мүшелік кітапша
членский банк - мүше банк
членский взнос - мүшелік жарна
членский взнос в валюте - валюта түріндегі мүшелік 
жарна 

членство - мүшелік
членство ассоциированное - қауымдасқан мүшелік
членство в организации - ұйымға мүшелік
членство в синдикате - синдикатқа мүшелік
членство групповое - топтық мүшелік
членство закрытое - жабық мүшелік
членство индивидуальное - жекелей мүшелік
членство коллективное - ұжымдық мүшелік
членство на бирже - биржаға мүшелік
членство открытое - ашық мүшелік
членство пожизненное - өмірлік мүшелік
членство полное - толық мүшелік
членство полноправное - толық құқықты мүшелік
членство постоянное - тұрақты мүшелік
членство свободное - еркін мүшелік
члены неприсоединившиеся - қосылмаған мүшелер
чрезвычайная информация - төтенше ақпарат
чрезвычайная ситуация - төтенше ахуал
чрезвычайное общее собрание акционеров - 
акционерлердің төтенше жалпы жиналысы 

чрезвычайное положение - төтенше жағдай
чрезвычайные доходы - төтенше кіріс 
чрезвычайные полномочия - төтенше өкілеттік
чрезвычайные расходы - төтенше шығыс
чрезвычайные ситуации - төтенше ахуал
чрезвычайный - төтенше
чрезвычайный и полномочный посол - төтенше жəне 
өкілетті елші

чрезвычайный кредит - төтенше кредит
чрезвычайный налог - төтенше салық 
чрезвычайный статус - төтенше мəртебе
чрезмерная задолженность - шамадан тыс берешек
чрезмерная капитализация - шамадан тыс 
капиталдандыру, шамадан тыс капиталдану 

чрезмерная покупка - шектен тыс сатып алу

чрезмерная продажа - шектен тыс сату 
чрезмерная просроченная задолженность - шамадан 
тыс мерзімі өткен берешек

чрезмерная спекуляция - шектен тыс алып-сатарлық 
чрезмерная торговая активность - шектен тыс сауда 
белсенділігі

чрезмерная торговля - шектен тыс сауда
чрезмерная централизация - шамадан тыс 
орталықтандыру

чрезмерная эмиссия денег - ақшаны шамадан тыс 
шығару

чрезмерная эмиссия ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың шектен тыс эмиссиясы (шығарылымы)

чрезмерно высокая цена - шектен тыс жоғары баға
чрезмерно высокие накладные расходы - шектен тыс 
жоғары үстеме шығыс

чрезмерно высокий курс - шектен тыс жоғары бағам
чрезмерно высокий процент - шектен тыс жоғары 
пайыз

чрезмерно капитализированный - шектен тыс 
капиталдандырылған

чрезмерное кредитование - шектен тыс несиелендіру
чрезмерное обязательство - шамадан тыс міндеттеме 
чрезмерное предложение - шамадан тыс ұсыныс
чрезмерное расширение продаж в кредит - несиеге 
сатуды шектен тыс ұлғайту

чрезмерное сбережение - шектен тыс жинақ ақша
чрезмерное снятие денег со счета - шоттан ақшаны 
шектен тыс алу

чрезмерное финансирование - шектен тыс 
қаржыландыру 

чрезмерные продажи ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды шамадан тыс сату

чрезмерный спрос - шамадан тыс сұраныс
чрезмерный труд - шамадан тыс еңбек
чувствительный к изменению цены - бағаның 
өзгеруіне сезімтал 

чувствительный к колебаниям рынка - нарықтың 
ауытқуларына сезімтал

чувствительный к колебаниям рыночной 
конъюнктуры - нарықтық жағдаяттың ауытқуларына 
сезімтал

чувствительный к курсу ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамына сезімтал

чудо экономическое - экономикалық ғажайып
чужбина - жат ел, жат жер 
“чуткий” рынок - “сергек” нарық, “сезімтал” нарық 
чутье - сезімталдық

ЧЛЕН

Ш
 
шаблон - үлгі, қалып
шаблонный - шаблон, дағдыға айналған
шаг аукциона - аукцион адымы
шаг перфорации - перфорация қадамы
шаг цены - баға адымы
шанс - ықтималдық, мүмкіндік 

шансы на успех - табысқа жету мүмкіңдіктері
шантаж - бопса 
шантаж экономический - экономикалық бопса
шапка ставки процента - пайыз мөлшерлемесінің 
бөрігі 

шариковая авторучка - шарикті қалам
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шахматная оборотная ведомость - шатыраш кестелі 
айналым тізімдемесі

шахматная таблица - шатыраш кесте 
шахматный баланс - шатыраш кестелі теңгерім
шедевр - жауһар
шедула - шедула, бөлектеме 
шедулярная (аналитическая) система 
налогообложения - салық салудың бөлектемелі 
(талдамалы) жүйесі

шедулярный подоходный налог - шедулалық табыс 
салығы, бөлектемелі табыс салығы

шельф - қайраң
шеф - шеф, бастық, медеткер, қамқоршы
шефство - қамқорлық, медеткерлік 
шило - біз
ширина рынка - нарықтың кеңдігі, нарықтың ауқымы 
широкая денежная база - ауқымды ақша базасы
широкие цены - кең баға, ауқымы кең баға 
широкий рынок - кең нарық, ауқымды нарық 
широкое открытие - кең ашылым 
широта рынка - нарықтың кеңдігі 
ширпотреб (товары широкого потребления) - 
көпшілік қолды тауарлар 

шифр - шифр, мұқам, шартбелгі 
шифр архивный - мұрағаттық шифр
шифр документа - құжат шифрі, құжат мұқамы
шифр единицы хранения - сақтау бірлігінің мұқамы
шифр переводной - аударым шифрі, аударылым мұқамы
шифр счета - шот шифрі, шот мұқамы
шифр ценовой - бағалық шартбелгі
шифратор - мұқамдаушы 
шифровальщик - шифрлаушы, мұқамдаушы
шифрование / шифровка - шифрлау, мұқамдау
шифрованная телеграмма - шифрлы телеграмма
шифрованный - шифрланған
шифровка дел (документов) - істі (құжатты) шифрлау
шкала - шəкіл 
шкала доходности - табыстылық шəкілі
шкала заработной платы - жалақы шəкілі
шкала интервала - интервал шəкілі, межелдеме шəкілі 
шкала качества - сапа шəкілі 
шкала комиссионного вознаграждения - комиссиялық 
сыйақы шəкілі

шкала надбавок и скидок - үстеме мен шегерім шəкілі 
шкала номинальная - атаулы шəкіл
шкала окладов - айлықақы шəкілі
шкала окладов, учитываемая при начислении 
пенсий - зейнетақы есептеу кезінде есепке алынатын 
айлықақы шəкілі

шкала оплаты - ақы төлеу шəкілі
шкала официальная - ресми шəкіл
шкала оценок - бағалау шəкілі
шкала оценочная - бағалау шəкілі, бағаламалы шəкіл
шкала полезности - пайдалылық шəкілі
шкала порядковая - реттік шəкіл
шкала приоритетов - артықшылықтар шəкілі
шкала процентных ставок - пайыздық мөлшерлеме 
шəкілі

шкала процентов - пайыз шəкілі
шкала распределения расходов - шығысты бөлу шəкілі
шкала расходов - шығыс шəкілі
шкала сборов - алым шəкілі
шкала скидок - шегерім шəкілі
шкала скользящая - сырғымалы шəкіл
шкала сопряженная - түйіндес шəкіл
шкала ставок - мөлшерлемелер шəкілі
шкала ставок налогового обложения - салық салу 
мөлшерлемелерінің шəкілі

шкала ставок оплаты - ақы төлеу мөлшерлемелерінің 
шəкілі 

шкала ставок подоходного налога - табыс салығы 
мөлшерлемелерінің шəкілі

шкала ставок страховых взносов - сақтандыру 
жарналары мөлшерлемелерінің шəкілі

шкала стоимости жизни - өмір құнының шəкілі
шкала тарифных ставок - тарифтік мөлшерлемелер 
шəкілі 

шкала цен - баға шəкілі
шкала ценностей - құндылықтар шəкілі 
шкала-набор - жиынтық-шəкіл
шкалирование - шəкілдеу
шкаф - шкаф
шкаф вытяжной - тартпа шкаф
шкаф запираемый - жабылатын шкаф
шкаф книжный - кітап шкафы 
шкаф несгораемый - отқа төзімді (өртенбейтін) шкаф
шкаф опечатаемый - мөрлеп бекітілетін шкаф
шкаф стенной - қабырға шкафы
школа бизнеса - бизнес мектебі
школа денежная - ақша мектебі
школа кембриджская - Кембридж мектебі
школа классическая - классикалық мектеп
школа коммерческая - коммерциялық мектеп
школа маркетинга - маркетинг мектебі
школа менеджмента - менеджмент мектебі
школа социальная - əлеуметтік мектеп
шмуцтитул - шмуцтитул
шок предложения - ұсыныс талықсытпасы
шоковая терапия (шокотерапия) - талықсытпалы ем 
шоковое изменение предложения - ұсыныстың 
талықсытпалы өзгеруі

шоп - шоп 
шорт - шорт (бағаны төмендету есебімен сатылған 
келісімшарт)

шортное принуждение - шорттық мəжбүрлеу
шортное хеджирование - шорттық хеджерлеу 
шортное / короткое покрытие - шорттық / қысқа өтем
шпиль - сүмбі
шрифт - қаріп
штаб - штаб
штаб-квартира - штаб-пəтер 
штамп - мөртаңба, мөртабан 
штамп архивный - мұрағаттық мөртабан
штамп бланковый - бланкілік мөртаңба
штамп времени - уақыт қалпы 
штамп на документе - құжаттағы мөртаңба

ШТАМП
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штамп продольный - бойлық мөртабан
штамп речевой - даяр сөз орамы
штамп угловой - бұрыштық мөртабан
штат - штат 
штатив - үштаған
штатная численность - штаттағы қызметкерлер саны
штатный работник - штаттағы қызметкер
штафель - штафель 
штемпелевание - мөрқалып басу
штемпель - мөрқалып 
штемпель банка - банк мөрқалыбы
штемпель почтовый - пошта мөрқалыбы
штраф - айыппұл 
штраф административный - əкімшілік айыппұл
штраф, взыскиваемый банком - банк өндіріп алатын 
айыппұл

штраф денежный - ақшалай айыппұл
штраф договорный - шарттық айыппұл
штраф за досрочное взыскание суммы по срочным 
депозитам - мерзімді депозит бойынша соманы 
мерзімінен бұрын өндіріп алғаны үшін айыппұл

штраф за досрочное изъятие - мерзімінен бұрын 
алғаны үшін айыппұл 

штраф за досрочное изъятие депозита - депозитті 
мерзімінен бұрын алғаны үшін айыппұл

штраф за досрочное изъятие инвестиций - 
инвестицияны мерзімінен бұрын алғаны үшін айыппұл 

штраф за досрочное погашение ссуды - несиені 
мерзімінен бұрын өтеу үшін айыппұл

штраф за занижение налогов, текущих платежей и 
объектов налогообложения - салықтарды, ағымдағы 
төлемдерді жəне салық салу объектілерін кемітіп 
көрсеткені үшін айыппұл

штраф за нарушение таможенных правил - кеден 
ережелерінің бұзылғаны үшін айыппұл

штраф за нарушение условий контракта - келісімшарт 
талаптарын бұзғаны үшін айыппұл

штраф за невыполнение договора - шартты 
орындамағаны үшін айыппұл

штраф за неисполнение контракта - келісімшартты 
орындамағаны үшін айыппұл

штраф за несвоевременное представление 
декларации - мағлұмдаманы уақтылы тапсырмағаны 
үшін айыппұл

штраф за правонарушение - құқық бұзғаны үшін 
айыппұл

штраф за преждевременное изъятие денег - ақшаны 
мерзімінен бұрын алғаны үшін айыппұл

штраф за просрочку платежа - төлем мерзімін өткізіп 
алғаны үшін айыппұл

штраф конвенционный - келісімшарттық айыппұл
штраф кредитора - несиегердің айыппұлы
штраф налоговый - салық айыппұлы
штрафная оговорка - айыппұл ескертпесі
штрафная процентная ставка - айыппұлдық пайыздық 
мөлшерлеме

штрафная санкция - айыппұл санкциясы 
(ықпалшарасы)

штрафная ставка - айыппұл мөлшерлемесі
штрафной - айыптық
штрафной пункт - айыппұл тармағы 
штрафование; штрафовать - айыппұл салу
штрих - штрих
штрих-код - код-штрих, код-сызықша 
штриховой код - сызықшалы код
штурмовщина - асығыс жұмыс, əбігершілік

ШТАМП

Щ
 
щель налоговая - салық саңылауы щит управления - басқару тақтасы, басқару қалқаны

Э
 
эвальвация - эвальвация, бағалау, есептеу
эволюция - эволюция
э-деньги (электронные деньги) - э-ақша (электронды 
ақша)

экаутант - экаутант, қаржыгер-бухгалтер
эквайер - эквайер
эквайринг - эквайринг 
эквивалент - эквивалент, балама, баламалы өнім (тең 
өнім)

экзекватура - экзекватура 
экзекуция - экзекуция 
экзогенные инвестиции - экзогенді инвестиция
эккаутинг - эккаутинг
экологические фонды - экологиялық қорлар 
экологический налог - экологиялық салық
экологическое страхование - экологиялық сақтандыру

экология - экология, бидағат 
экоменеджмент - экоменеджмент 
эконом - эконом, үнемшіл 
экономизм - экономизм, үнемпаздық 
экономика - экономика, ықтисат, үнемиет 
экономикс - экономикс 
экономист - экономист, үнемгер 
экономическая безопасность - экономикалық 
қауіпсіздік

экономическая взаимозависимость - экономикалық 
өзара тəуелділік

экономическая депрессия - экономикалық күйзеліс
экономическая единица - экономикалық бірлік 
экономическая зависимость - экономикалық   
тəуелділік

экономическая задача - экономикалық міндет
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экономическая заинтересованность - экономикалық 
мүдделілік

экономическая зона - экономикалық аймақ
экономическая информация - экономикалық ақпарат 
экономическая категория - экономикалық санат
экономическая конъюнктура - экономикалық    
жағдаят 

экономическая налоговая ставка - экономикалық 
салық мөлшерлемесі

экономическая недобросовестность - экономикалық 
арамзалық

экономическая несостоятельность - экономикалық 
дəрменсіздік

экономическая операция - экономикалық операция, 
экономикалық алыс-беріс

экономическая оптимизация - экономикалық 
оңтайландыру

экономическая ответственность - экономикалық 
жауапкершілік

экономическая политика - экономикалық саясат
экономическая помощь - экономикалық көмек
экономическая потенция - экономикалық əлеует, 
экономикалық əл-қуат

экономическая прибыль - экономикалық пайда 
экономическая рента - экономикалық рента 
экономическая самостоятельность - экономикалық 
дербестік

экономическая санкция - экономикалық санкция, 
экономикалық ықпалшара

экономическая свобода - экономикалық еркіндік
экономическая связь - экономикалық байланыс
экономическая система - экономикалық жүйе 
экономическая социология - экономикалық 
социология, экономикалық əлеуметтану

экономическая среда - экономикалық орта 
экономическая статистика - экономикалық статистика
экономическая стратегия - экономикалық стратегия 
экономическая целесообразность - экономикалық 
мақсаткерлік

экономическая эффективность - экономикалық 
тиімділік 

экономически активное население - экономикалық 
тұрғыдан белсенді халық 

экономически неактивное население - экономикалық 
тұрғыдан енжар халық

экономические барометры - экономикалық 
барометрлер 

экономические блага - экономикалық игілік 
экономические задачи - экономикалық міндеттер 
экономические законы - экономикалық заңдар 
экономические индикаторы - экономикалық 
индикаторлар 

экономические интересы - экономикалық мүдделер
экономические модели - экономикалық үлгілер 
экономические науки - экономикалық ғылымдар, 
экономика ғылымдары 

экономические нормативы - экономикалық 
нормативтер

экономические отношения - экономикалық қарым-
қатынас, экономикалық қатынастар

экономические позиции - экономикалық ұстаным, 
экономикалық жайғасым, экономикалық айқындама

экономические показатели - экономикалық 
көрсеткіштер

экономические последствия - экономикалық салдарлар
экономические права - экономикалық құқықтар
экономические регуляторы - экономикалық 
реттеуіштер 

экономические ресурсы - экономикалық ресурстар 
экономические реформы - экономикалық реформалар 
экономические рычаги - экономикалық тұтқалар 
экономические споры - экономикалық даулар 
экономические субъекты - экономикалық субъектілер 
экономические услуги - экономикалық қызметтер 
көрсету

экономические явления - экономикалық құбылыстар
экономический - экономикалық, үнемділік 
экономический агент - экономикалық агент
экономический анализ - экономикалық талдау
экономический базис - экономикалық базис
экономический договор - экономикалық шарт
экономический застой - экономикалық тоқырау
экономический интерес - экономикалық мүдде 
экономический кризис - экономикалық дағдарыс 
экономический метод управления - экономикалық 
басқару əдісі

экономический оптимум - экономикалық оптимум, 
экономикалық оңтайлылық

экономический план - экономикалық жоспар 
экономический подъем - экономикалық өрлеу 
экономический потенциал - экономикалық əлеует 
экономический продукт - экономикалық өнім 
экономический проект - экономикалық жоба 
экономический результат - экономикалық нəтиже
экономический риск - экономикалық тəуекел (қатер)
экономический рост - экономикалық өрлеу
экономический рост - экономикалық өсу 
экономический союз - экономикалық одақ
экономический стимул - экономикалық ынталандырма
экономический строй - экономикалық құрылыс
экономический субъект - экономикалық субъект
экономический суверенитет - экономикалық егемендік
экономический тренинг - экономикалық тренинг 
экономический цикл - экономикалық айналсоқпа   
кезең 

экономический человек - экономикалық адам 
экономический штраф - экономикалық айыппұл
экономический эксперимент - экономикалық 
эксперимент, экономикалық іс-тəжірибе

экономический эффект - экономикалық нəтиже 
экономическое благосостояние - экономикалық əл-
ауқат

экономическое давление - экономикалық қысым
экономическое двойное налогообложение - 
экономикалық қос салық салу, экономикалық 
қосарланған салық салу 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
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экономическое и юридическое двойное 
налогообложение - экономикалық жəне заңи қос 
салық салу

экономическое моделирование - экономикалық үлгілеу 
экономическое неравенство - экономикалық теңсіздік
экономическое поведение - экономикалық мінез-құлық 
экономическое принуждение - экономикалық 
мəжбүрлеме

экономическое прогнозирование - экономикалық 
болжау

экономическое программирование - экономикалық 
бағдарламалау

экономическое пространство - экономикалық кеңістік 
экономическое равновесие - экономикалық тепе-теңдік 
экономическое развитие - экономикалық даму
экономическое разнообразие - экономикалық алуан 
түрлілік 

экономическое районирование - экономикалық 
аудандастыру

экономическое регулирование - экономикалық реттеу
экономическое соглашение - экономикалық келісім
экономическое сотрудничество - экономикалық 
ынтымақтастық

экономическое стимулирование - экономикалық 
ынталандыру

экономия - экономия, үнем, үнемділік 
экосистема - экологиялық жүйе
экс - экс 
экс оффицио - экс оффицио, лауазымы бойынша 
эксимбанк (экспортно-импортный банк) - эксимбанк 

(экспорт-импорт банкі)
эксклюзивное право - эксклюзивтік құқық, айрықша 
құқық 

экс-купон - экс-купон 
экскурсионный - экскурсиялық 
экслибрис - экслибрис
экспансионист - экспансионист, өктемпаз
экспансия - экспансия, өктемдік жүргізу, өктемпаздық 
экспансия экономическая - экономикалық экспансия
экспедирование, экспедировать - экспедициялау, 
жөнелту

экспедитор - экспедитор, жеткізіп беруші
экспедиция - экспедиция 
эксперимент - эксперимент, тəжірибе 
экспериментальные разработки - эксперименттік 
талдамалар, эксперименттік əзірленімдер 

эксперт по правовым вопросам - құқықтық мəселелер 
жөніндегі сарапшы

эксперт по экономическим вопросам - экономикалық 
мəселелер жөніндегі сарапшы

экспертиза экологическая - экологиялық сараптама
экспирационный цикл - экспирациялық цикл 
экспирация - экспирация 
эксплерент - эксплерент (үлкен қауіп-қатерге саналы 
түрде бас тіккен жаңашыл-фирма)

экспозе - экспозе 
экспозиция - экспозиция, қойылым
экспонат - экспонат, көрмелік бұйым

экспонометр - экспонометр 
экспорт - экспорт, əкетілім, шетке шығару 
экспортер - экспортшы, шетелге тауар шығарушы 
экспортирование - экспорттау 
экспортируемая инфляция - экспортталатын инфляция, 
шетке шығарылатын инфляция 

экспортная детаксация - экспорттық детаксация 
экспортная дотация - экспорттық демеуқаржы 
экспортная квота - экспорттық үлестеме 
экспортная лицензия - экспорттық лицензия 
экспортная премия - экспорттық сыйлықақы
экспортная сделка - экспорттық мəміле
экспортная стоимость - экспорттық құн
экспортная субсидия - экспорттық жəрдемқаржы, 
экспортты қаражаттандыру 

экспортное инкассо - экспорттық инкассо
экспортное финансирование - экспортты 
қаржыландыру

экспортно-импортный банк (Эксимбанк) - 
экспорттық-импорттық банк, экспорт-импорт банкі 
(Эксимбанк)

экспортно-импортный кредит - экспорттық-импорттық 
кредит 

экспортно-импортный типовой договор - экспорттық-
импорттық үлгілік шарт

экспортно-кредитное страхование - экспорттық-
кредиттік сақтандыру

экспортные дотации - экспорттық демеуқаржы
экспортные заказы - экспорттық тапсырыстар 
экспортные льготы - эскпорт жеңілдіктері
экспортные пошлины - экспорттық баж 
экспортные ресурсы - экспорттық ресурстар 
экспортные товары - экспорттық тауарлар 
экспортный аккредитив - экспорттық аккредитив
экспортный дом - экспорттық үй
экспортный контроль - экспорттық бақылау, экспортты 
бақылау 

экспортный кредит - экспорттық кредит (несие)
экспортный лизинг - экспорттық лизинг
экспортный маркетинг - экспорттық маркетинг 
экспортный потенциал - экспорттық əлеует 
экспортный таможенный тариф - экспорттық кеден 
тарифі

экспортный факторинг - экспорттық факторинг 
экспортный фонд - экспорттық қор 
экспортср - экспортер (шет елге тауар шығарушы)
экспресс-доставка - жедеқабыл жеткізу 
экспресс-доставка корреспонденции - хат-хабарды 
жедел жеткізу

экспресс-цена - экспресс-баға, жедеқабыл баға
экспромитация - экспромитация 
экспроприация - экспроприация (иеліктен күштеп 
айыру) 

экстенсивность - экстенсивтілік 
экстенсивный - экстенсивті
экстенсивный путь развития - экстенсивті даму жолы 
экстенсивный тип экономического роста - 
экономикалық өсудің экстенсивті тұрпаты

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
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экстенсивный экономический рост - экстенсивті 
экономикалық өсу, баяу экономикалық өсу

экстерн-баланс - экстерн-теңгерім, шұғыл теңгерім 
экстра - экстра
экстра-дивиденд - экстра-дивиденд
экстракт - экстракт, үзінді көшірме, көшірім 
экстремизм - экстремизм, жікшілдік
эксцедент - эксцедент, қайта сақтандыру
эксцедентный договор - эксцеденттік шарт 
ЭКЮ (euroepan currency unіt - европейская валютная 
единица) - ЭКЮ (euroepan currency unіt - еуропалық 
валюта бірлігі) 

эластичность - икемділік, икемпаздық, бейімделгіштік
электорат - электорат, сайлаушылар 
электрография - электрография
электрокара - электрокара 
электронная библиотека - электрондық кітапхана
электронная биржа - электрондық биржа 
электронная вычислительная машина - электрондық 
есептеуіш машинасы

электронная коммерция - электрондық коммерция
электронная почта - электрондық пошта 
электронная система бухгалтерского учета - 
электронды бухгалтерлік есеп жүйесі

электронная форма учета - электрондық есеп нысаны
электронная цифровая подпись - электрондық сандық 
қолтаңба

электронная цифровая подпись / электронно-
цифровая подпись - электронды цифрлық қол қою / 
электрондық-цифрлік қол қою, электронды-цифрлік 
қолтаңба

электронное банковское дело - электрондық банк ісі
электронное котировочное табло - электронды баға 
белгілеу таблосы

электронное письмо - электрондық хат 
электронное сообщение - электрондық хабарлама
электронные весы - электронды таразы 
электронные деньги - электрондық ақша
электронные клиринговые расчеты - электронды 
клирингілік есептер

электронные наличные деньги - электрондық қолма-
қол ақша 

электронные носители информации - электрондық 
ақпарат тасушылар 

электронные платежи - электронды төлем
электронные почтовые услуги - электрондық пошта 
қызметтерін көрсету 

электронные расчеты - электрондық есеп айырысу
электронные сети - электрондық тораптар 
электронный - электрондық
электронный бизнес - электрондық бизнес
электронный бумажник - электрондық əмиян
электронный документ - электрондық құжат
электронный кассовый аппарат - электрондық 
кассалық аппарат

электронный мониторинг - электрондық мониторинг
электронный обмен информацией - электрондық 
əдіспен ақпарат алмасу

электронный перевод - электрондық аударым
электронный торговый терминал - электронды сауда 
терминалы

электропитающие устройства - электрлі қоректендіру 
құрылғысы 

электросвязь - электрлі байланыс
электростатическое осаждение - электрстатикалық 
тұндыру 

электросургучница - электрмен сүргіштеуіш
элиминация - элиминация 
эмансипация - эмансипация
эмбарго - эмбарго, тыйым салу 
эмблема - эмблема, нышан
эмбоссинг - эмбоссинг 
эмбоссирование - эмбоссирлеу, бедерлеу 
эмеритальная касса - эмеритура кассасы
эмеритальная пенсия - эмеритуралық зейнетақы
эмеритальный капитал - эмеритура капиталы
эмиграция - эмиграция, жер ауу
эмиссионная директива - эмиссиялық директива, 
эмиссиялық басшылық нұсқау 

эмиссионная дисциплина - эмиссиялық тəртіп
эмиссионная премия - эмиссиялық сыйлықақы
эмиссионная прибыль - эмиссиялық пайда 
эмиссионная прима - эмиссиялық прима, эмиссиялық 
пайда 

эмиссионная процентная ставка - эмиссиялық 
пайыздық мөлшерлеме

эмиссионная система - эмиссиялық жүйе, ақша шығару 
жүйесі 

эмиссионная скидка - эмиссиялық шегерім
эмиссионная функция - эмиссиялық атқарым
эмиссионная цена - эмиссиялық баға 
эмиссионная ценная бумага - эмиссиялық бағалы   
қағаз

эмиссионное задание - эмиссиялық тапсырма
эмиссионное обеспечение - эмиссиялық қамтамасыз ету
эмиссионное право - эмиссиялық құқық 
эмиссионное разрешение - эмиссиялық рұқсат
эмиссионное сальдо - эмиссиялық сальдо
эмиссионное учреждение - эмиссиялық мекеме
эмиссионное хозяйство - эмиссия шаруашылығы
эмиссионно-кассовое регулирование - эмиссиялық-
кассалық реттеу

эмиссионно-кассовые операции - эмиссиялық-кассалық 
операциялар

эмиссионные операции - эмиссиялық операциялар 
эмиссионные потери - эмиссиялық шығасы
эмиссионные системы - эмиссиялық жүйелер
эмиссионный баланс - эмиссиялық теңгерім
эмиссионный банк - эмиссиялық банк 
эмиссионный дом - эмиссиялық үй
эмиссионный доход - эмиссиялық табыс 
эмиссионный курс - эмиссиялық бағам
эмиссионный курс ценных бумаг - эмиссиялық бағалы 
қағаздар бағамы

эмиссионный налог - эмиссиялық салық
эмиссионный орган - эмиссиялық орган 

ЭМИССИОННЫЙ
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эмиссионный организм - эмиссиялық организм
эмиссионный проспект - эмиссиялық анықтамалық, 
эмиссиялық аңдатпа 

эмиссионный сбор - эмиссиялық алым
эмиссионный синдикат (ЭС) - эмиссиялық синдикат
эмиссионный счет депо - эмиссиялық депо шот
эмиссионный счет эмитента - эмитенттің эмиссиялық 
шоты

эмиссионный фонд - эмиссиялық қор
эмиссионный центр - эмиссиялық орталық
эмиссия - эмиссия, шығарылым 
эмиссия “прав” - “құқықтар” эмиссиясы
эмитент - эмитент, ақша шығарушы, құнды қағаз 
шығарушы 

эмитет - эмитет 
эмоция - эмоция
энергия - энергия, қуат
энквайринг - энквайринг
энтомологическое обследование (надзор, контроль) - 
энтомологиялық зерттеу (байқау, бақылау)

энциклопедия - энциклопедия 
эпиграф - эпиграф 

эпиграфика - эпиграфика 
эпистолярный конкурс - эпистолярлық конкурс, 
эпистолярлық байқау

эрудиция - эрудиция, білімдарлық
эскроу - эскроу 
эскроу-агент - эскроу-агент
эскроу-служащий - эскроу-қызметші
эскроу-соглашение - эскроу-келісім
эскроу-фонды - эскроу-қорлар
эсперанто - эсперанто 
эстафета - эстафета
эстетика - эстетика, əсемдік 
эстимативная стоимость - эстимативтік құн
этикет - этикет
этические нормы - этикалық нормалар, əдептік 
нормалар

этнический - этностық 
этнография - этнография 
этнос - этнос, халық, ұлыс 
эфир - эфир 
эффект экономический - экономикалық нəтиже 
эшелон - эшелон

ЭМИССИОННЫЙ

Ю 

юбилей - мүшелтой, мерейтой 
юбилейные монеты - мерекелік мəнет, мерекелік шақа, 
мерекелік тиын

юбилейный выпуск - мерейтойлық шығарылым
юбилейный фонд - мерейтойлық қор
юбиляр - мерейтой иесі, мерейгер
ювелир - зергер 
ювелирные изделия - зергерлік бұйымдар
юзанс - юзанс 
юнион кард - юнион кард 
юниорская ипотека - жасөспірім ипотека,             
балғын 

юниорский выпуск - жасөспірім шығарылым, балғын 
шығарылым 

юнитизация - юнитизация 
ЮНКТАД (UNCTAD - Unіted Natіons Conference for 

Tradіng and Development - Конференция ООН по 
торговле и развтию) - ЮНКТАД (UNCTAD - Unіted 
Natіons Conference for Tradіng and Development - БҰҰ-
ның Сауда мен даму жөніндегі конференциясы)

ЮНСИТРАЛ (UNCІTRAL - Unіted Natіons Commіssіon 
on Іnternatіonal Trade Law - Комиссия ООН по праву 
международной торговли) - ЮНСИТРАЛ (UNCІTRAL 
Unіted Natіons Commіssіon on Іnternatіonal Trade 
Law - БҰҰ-ның Халықаралық сауда құқығы жөніндегі 
комиссиясы)

юридизация - заңи сипат беру 
юридическая инфраструктура системы аудита - аудит 
жүйесінің заңи инфрақұрылымы

юридическая инфраструктура системы банковских 
институтов - банк институттары жүйесінің заңи 
инфрақұрылымы

юридическая инфраструктура системы банковского 
надзора - банк қадағалауы жүйесінің заңи 
инфрақұрылымы

юридическая инфраструктура системы банковской 
деятельности - банк қызметі жүйесінің заңи 
инфрақұрылымы

юридическая инфраструктура системы небанковских 
институтов - бейбанкілік институттар жүйесінің заңи 
инфрақұрылымы

юридическая консультация - заңи кеңес 
юридическая обязанность - заңи міндеттілік 
юридическая ответственность - заңи жауапкершілік 
юридическая ответственность бизнеса - бизнестің 
заңи жауапкершілігі 

юридическая ответственность организации - 
ұйымның заңи жауапкершілігі

юридическая поставка ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың заңи жеткізілімі

юридическая проверка - заңи тексеру 
юридическая процедура по отчуждению заложенного 
имущества - кепілге салынған мүлікті иеліктен 
шығару жөніндегі заңи рəсім

юридическая сила - заңи күш
юридическая сила документа - құжаттың заңи күші 
юридическая сила регистрации - тіркеудің заңи күші
юридическая служба - заң қызметі, заңи қызмет 
юридическая ценность документа - құжаттың заңи 
құндылығы

юридически свободная - заң жүзінде еркін
юридические гарантии - заңи кепілдіктер
юридические принципы налогообложения - салық 
салудың заңи қағидаты
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юридические термины - заңи терминдер‚ заң 
терминдері 

юридические факты - заңи фактілер
юридические формальности - заңи ресімділік 
юридический адрес - заңи мекенжай 
юридический акт - заңи акт 
юридический домицилий - заңи мекен 
юридический нонсенс - заңдағы мағынасыздық 
юридический список - заңды тізім, заңи тізім 
юридический статус ВПС - ДПО-ның заңи мəртебесі
юридический статус Казпочты - Қазпоштаның заңи 
мəртебесі

юридический субъект - заңи субъект 
юридический трансферт - заңи трансферт 
юридическое владение - заңи иелену 
юридическое двойное налогообложение - заңи қос 
салық салу

юридическое значение - заңи мəн 
юридическое имя - заңи есім 
юридическое лицо - заңды (заңи) тұлға 
юридическое лицо-нерезидент - бейрезидент заңды 
тұлға 

юридическое лицо-резидент - резидент заңды тұлға 
юридическое местопребывание - заңи тұрғылықты 
мекен

юридическое описание недвижимости - жылжымайтын 
мүліктің заңи сипаттамасы

юрисдикция - юрисдикция, хұкім, заңи хұкім,      
хұкімет 

юрисдикция административная - əкімшілік заңи хұкім, 
əкімшілік хұкімет

юрисдикция государственная - мемлекеттік заңи хұкім, 
мемлекеттік хұкімет

юрисдикция гражданская - азаматтық заңи хұкім, 
азаматтық хұкімет

юрисдикция иностранная - шетелдік заңи хұкім, 
шетелдік хұкімет

юрисдикция исключительная - айрықша заңи хұкім, 
айрықша хұкімет

юрисдикция консультативная - сабағаттық заңи хұкім, 
кеңес беру хұкімі, ақыл-кеңестік заңи хұкім, ақыл-
кеңестік хұкімет

юрисдикция местная - жергілікті заңи хұкім
юрисдикция национальная - ұлттық заңи хұкім, 
ұлттық хұкімет

юрисдикция по спорам между сторонами - тараптар 
арасындағы даулар жөніндегі заңи хұкім

юрисконсульт - заң кеңесшісі, заңи кеңесші
юриспруденция - заңтану, құқықтану, заң ілімі 
юрист - заңгер
юристконсульт - заңи кеңесші, заң кеңесшісі
юро - юро (дисконттық карточка)
юроклир - юроклир 
юропартнерз - юропартнерз 
юропей - юропей 
юстиция - əділ хұкім; əділет
юстиция административная - əкімшілік əділет 
юстиция конституционная - конституциялық əділет 

ЯМА

Я 
“я вам должен” - “мен сізге борыштымын” 
“я не буду оспаривать это” - “мен мұны дауламаймын” 
“я покупаю” - “мен сатып аламын” 
“я продаю” - “сатамын” 
явка - келу, көріну, қатысу
явление - құбылыс, жағдай, оқиға
явление закономерное - заңды құбылыс
явная функция - анық атқарым, анық берне
явные издержки - анық шығын 
явный неудовлетворенный спрос - көрінеу 
қанағаттандырылмаған сұраныс

явный сговор - көрінеу сөз байласу
явочная система патентования - алдын ала патенттеу 
жүйесі, патенттеудің қатысу жүйесі, патенттеудің 
тіркелу жүйесі

явочная численность работников - жұмысқа келетін 
қызметкерлер саны

явочный лист - келу парағы 
явочный порядок - келу тəртібі 
явочный состав - келу құрамы 
ядерное оружие - ядролық қару
ядро - ядро, озан 
ядро по управлению - басқару ұйтқысы
язык алгоритмический - алгоритмдік тіл
язык государственный - мемлекеттік тіл

язык документа - құжат тілі
язык жестов - ишарат тілі, ымдаспа тіл 
язык записи - дыбысжазба тілі
язык информационно-поисковый - ақпараттық-
іздестіру тілі

язык манипулирования данными - деректерді ұқсатып 
өңдеу тілі

язык межнационального общения - ұлт аралық 
қатынас тілі

язык общения - қарым-қатынас тілі
язык описания данных - деректерді сипаттау тілі
язык официальный - ресми тіл
язык программирования - бағдарламалау тілі
язык производства таможенного оформления - кеден 
ресімдеуін жүргізу тілі

язык разговорный - сөйлеу тілі
язык родной - ана тілі
язык рынка - нарық тілі 
языковая политика в делопроизводстве - іс 
жүргізудегі тіл саясаты

языковая ценность документов - құжаттардың тілдік 
құндылығы

языковые средства банка данных - деректер қорының 
тілдік құралдары

“яма” биржевая - биржа “шұңғылы”
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яркость экрана - экран жарықтылығы 
ярлык - жарлық; құлақша, құлақша қағаз‚ жапсырма, 
затбелгі 

ярлык “Возврат” - “Қайтару” жапсырмасы
ярлык архивный - мұрағаттық жапсырма 
ярлык депеши с авиапосылками - авиасəлемдемелер 
жазылған жеделхат жапсырмасы

ярлык депеши с наземными посылками - жербетілік 
сəлемдемелер жазылған жеделхат құлақшасы

ярлык депеши с почтовыми посылками S.A.L. - S.A.L. 
пошта сəлемдемелері жазылған жеделхат құлақшасы

ярлык для авиамешка - авиақапқа жапсырылатын 
құлақша

ярлык “Прямая перезагрузка” - “Тікелей қайта тиеу” 
құлақшасы

ярлык с указанием цены - бағасы көрсетілген құлақша 
қағаз

ярмарка - жəрмеңке 
ярмарка вакансий - бос қызмет орындарының 
жəрмеңкесі

ярмарка всемирная - дүниежүзілік жəрмеңке
ярмарка международная - халықаралық жəрмеңке
ярмарка местная - жергілікті жəрмеңке
ярмарка национальная - ұлттық жəрмеңке

ярмарка оптовая - көтерме сауда жəрмеңкесі
ярмарка розничной торговли - бөлшек сауда 
жəрмеңкесі

ярмарка товарная - тауар жəрмеңкесі
ярмарка товаров широкого потребления - көпшілік 
қолды тауарлар жəрмеңкесі

ярмарка торговая - сауда жəрмеңкесі 
ярмарка-аукцион - жəрмеңке-аукцион
ярмарка-выставка - көрме-жəрмеңке
ярмарка-продажа - сату жəрмеңкесі
ярмарочная торговля - жəрмеңкелік сауда
ясельное финансирование - бөбекжайлық 
қаржыландыру, буыны бекігенше қаржыландыру

ясновидение - көріпкелдік 
ясность - анықтық 
ячейка - ұя; бастауыш ұйым
ячейка сейфовая - сейфтегі ұяшық 
“ящик” - “жəшік” 
ящик для денег - ақша салатын жəшік
ящик для пробной монеты - сынама мəнет салатын 
жəшік (мəнет сарайында)

ящик для хранения наличных денег - қолма-қол 
ақшаны сақтайтын жəшік

ящик почтовый - пошта жəшігі 

ЯРКОСТЬ
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Список тарифов Всемирного почтового союза (ВПС) – 
Дүниежүзілік пошта одағы (ДПО) тарифтерінің тізімі

Всемирная почтовая конвенция Дүниежүзілік пошта конвенциясы

Дополнительный тариф Қосымша тариф
Дополнительный тариф за направленную после по-
дачи просьбу о вручении отправлений без взимания 
тарифов и сборов

Жөнелтімдерді берілгеннен кейін тарифтер мен алым-
дарды алмай табыс ету туралы жолданған өтініш үшін 
белгіленген қосымша тариф

Дополнительный тариф за отправление с нарочным Шабарманмен жөнелту үшін белгіленген қосымша та-
риф

Комбинированный тариф Құрамдастырылған тариф
Комиссионный сбор за доставку отправления без 
взимания тарифов и сборов

Жөнелтімді тарифтер мен алымдар алмай жеткізу үшін 
белгіленген комиссиялық алым

Сбор за заявление о досылке Қосымша жіберу туралы өтініш үшін белгіленген алым
Специальный тариф в случае чрезвычайных мер 
безопасности

Қауіпсіздіктің төтенше шаралары жағдайындағы арнау-
лы тариф

Специальный тариф за заявление о возврате, изме-
нении или исправлении адреса

Қайтару, мекенжайды өзгерту немесе түзету туралы 
өтініш үшін белгіленген арнаулы тариф

Специальный тариф за форс-мажорные обстоятель-
ства

Форс-мажорлық жағдай үшін белгіленген арнаулы та-
риф

Страховой сбор Сақтандыру алымы
Тариф за возврат Қайтару үшін белгіленген тариф
Тариф за вручение в собственные руки Өз қолына табыс ету үшін белгіленген тариф
Тариф за вручение получателю мелкого пакета ве-
сом более 500 г

Салмағы 500 г-дан асатын ұсақ пакетті алушыға табыс 
ету үшін белгіленген тариф

Тариф за досылку Қосымша жіберу үшін белгіленген тариф
Тариф за заказные отравления Тапсырысты жөнелтімдер үшін белгіленген тариф
Тариф за отправления, адресованные до востребова-
ния

Талап етілген мекенжайға жіберілген жөнелтімдер үшін 
белгіленген тариф

Тариф за отправления, взятые после окончания ра-
боты операционного окна

Операциялық терезенің жұмысы аяқталғаннан кейін 
алынған жөнелтімдер үшін белгіленген тариф

Тариф за обработку неоплаченного или недостаточно 
оплаченного отправления

Төленбеген немесе жеткіліксіз төленген жөнелтімді 
сұрыптау үшін белгіленген тариф

Тариф за отправление с нарочным Шабарманмен жіберілетін жөнелтім үшін белгіленген 
тариф

Тариф за отправления, подаваемые в предельные 
часы работы

Шекті жұмыс сағатында берілетін жөнелтімдер үшін 
белгіленген тариф

Тариф за отправления, подаваемые после окончания 
работы операционных окон

Операциялық терезелердің жұмысы аяқталғаннан кейін 
берілетін жөнелтімдер үшін белгіленген тариф

Тариф за отправления с контролируемой доставкой Бақыланып жеткізілетін жөнелтім үшін белгіленген та-
риф

Тариф за подачу отправления без взимания тарифов 
и сборов

Жөнелтімді тарифтер мен алымдарды алмай беру үшін 
белгіленген тариф

Тариф за представление отправления таможне Кеденге жөнелтімді көрсету үшін белгіленген тариф
Тариф за прием отправлений на дому, взимаемый с 
отправителя

Үйге апарып берілетін жөнелтімдерді қабылдау үшін 
жөнелтушіден алынатын тариф

Тариф за уведомление о получении Алғаны туралы хабарлама үшін белгіленген тариф
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Тариф за хранение Сақтау үшін белгіленген тариф
Тарифы оплаты Төлемақы тарифтері

Соглашение о почтовых посылках Пошта сəлемдемелері туралы келісім

Дополнительные тарифы Қосымша тарифтер
Дополнительный тариф за посылки с нарочным Шабарманмен жіберілетін сəлемдемелер үшін 

белгіленген қосымша тариф
Комиссионный сбор за доставку посылки без взима-
ния тарифов и сборов

Сəлемдемені тарифтер мен алымдар алмай жеткізгені 
үшін белгіленген комиссиялық алым

Сбор за заявление о досылке Қосымша жіберу туралы арыз үшін белгіленген алым
Страховой сбор Сақтандыру алымы
Тариф за взятие отправления на дому у отправителя Жөнелтімді жөнелтушіден үйге апарып беруге алғаны 

үшін белгіленген тариф
Тариф за вручение Табыс ету үшін белгіленген тариф
Тариф за заявление о возврате, изменении или ис-
правлении адреса

Қайтару, мекенжайды өзгерту немесе түзету туралы 
арыз үшін белгіленген тариф

Тариф за ответ на уведомление о невыдаче Берілмегені туралы хабарламаға жауап қайтару үшін 
белгіленген тариф

Тариф за подачу отравлений после окончания рабо-
ты операционных окон

Жөнелтімдерді операциялық терезелердің жұмысы 
аяқталғаннан кейін беру үшін белгіленген тариф

Тариф за подачу посылки без взиманий тарифов и 
сборов

Сəлемдемені тарифтер мен алымдар алмай беру үшін 
белгіленген тариф

Тариф за посылки с нарочным Шабарманмен жіберілетін сəлемдеме үшін белгіленген 
тариф

Тариф за предъявление таможне, взимаемый с Ад-
министрации назначения

Кеденге көрсету үшін жеткізілетін жердің Əкімшілігінен 
алынатын тариф

Тариф за предъявление таможне, взимаемый с Ад-
министрации подачи

Кеденге көрсету үшін берілетін жердің Əкімшілігінен 
алынатын тариф

Тариф за риск, связанный с действием форс-
мажорных обстоятельств

Форс-мажорлық жағдайлардың əрекетіне байланысты 
тəуекел (қатер) үшін белгіленген тариф

Тариф за уведомление о погрузке Тиелгені туралы хабарлама үшін белгіленген тариф
Тариф за уведомление о получении Алғаны туралы хабарлама үшін белгіленген тариф
Тариф за хранение Сақтау үшін белгіленген тариф
Тариф за хранение до востребования Талап етілгенге дейін сақтау үшін белгіленген тариф
Тариф за хрупкие или громоздкие посылки Сынғыш немесе қомақты сəлемдемелер үшін 

белгіленген тариф
Экспедиционный сбор Экспедициялық алым

Почтовые финансовые службы Поштаның қаржылық қызметі

Тарифы, предусмотренные “Соглашением о почто-
вых переводах”

“Пошта аударымдары туралы келісімде” көзделген 
тарифтер

Дополнительный тариф за нарочного Шабарман үшін белгіленген қосымша тариф
Тариф в пользу промежуточной Администрации для 
покрытия ее стоимости

Аралық Əкімшіліктің құнын өтеу үшін оның пайдасына 
белгіленген тариф

Тариф за внесение суммы в кредит текущего почто-
вого счета

Соманы ағымдағы пошта шотын енгізу үшін 
белгіленген тариф
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Тариф за вручение в собственные руки (Жеткізілімді) өз қолына табыс ету үшін белгіленген 
тариф

Тариф за вручение на дому Үйге апарып табыс ету үшін белгіленген тариф
Тариф за вручение с нарочным Шабарманмен табыс ету үшін белгіленген тариф
Тариф за почту до востребования Талап етілмелі поштаны беру үшін белгіленген тариф
Тариф за продление срока действия Қолданыс мерзімін ұзарту үшін белгіленген тариф
Тариф за просьбу о возврате, изменении или исправ-
лении адреса

Қайтару, мекенжейды өзгерту немесе түзеу туралы 
өтініш үшін белгіленген тариф

Тариф за просьбу о досылке Қосымша жіберу туралы өтініш үшін белгіленген тариф
Тариф за просьбу об уведомлении оплаты или зачис-
ления

Төлемақы төленгенін немесе есептелгенін хабарлау ту-
ралы өтініш үшін белгіленген тариф

Тариф за разрешение на оплату Төлемақы төлеуге рұқсат үшін белгіленген тариф
Тариф за составление простого почтового перевода Жай пошта аударымын əзірлеу үшін белгіленген тариф
Тариф за телеграфный простой почтовый перевод Телеграфтық жай пошта аударымы үшін белгіленген 

тариф
Тариф перевода-перечисления Аударым-аудару тарифі

Тарифы, предусмотренные “Соглашением о службе 
почтовых чеков”

“Пошта чектері қызметі туралы келісімде” 
көзделген тарифтер

Тариф, взимаемый с трассанта передаточного чека Табыстау чегінің сенімгерінен алынатын тариф
Тариф, взимаемый с трассанта почтового чека Пошта чегінің сенімгерінен алынатын тариф
Тариф за внесение почтового перечисления на кре-
дит текущего почтового счета

Пошта аударуын ағымдағы пошта шотының кредитіне 
енгізу үшін белгіленген тариф

Тариф за перечисление, производимое с помощью 
уведомления о перечислении

Аудару туралы хабарламаның көмегімен жасалатын ау-
дару үшін белгіленген тариф

Тариф за простое перечисление Жай аудару үшін белгіленген тариф
Тариф за телеграфное перечисление Телеграфтық аудару үшін белгіленген тариф
Тариф за уведомление о внесении перечисления на 
кредит счета ремитента

Аударуды ремитент шотының кредитіне аудару туралы 
хабарлама үшін белгіленген тариф

Тарифы, предусмотренные “Соглашением об отправ-
лениях с наложенным платежом”

“Үстеме төлемді жөнелтімдер туралы келісімде” 
көзделген тарифтер

Тариф, взимаемый за оплату наложенного платежа Үстеме төлемді төлеу үшін алынатын тариф
Тариф, взимаемый за оплату наложенного платежа 
Администрацией назначения

Жеткізілетін жер Əкімшілігінің үстеме төлемді төлеу 
үшін алынатын тариф

Тариф, взимаемый за оплату наложенного платежа с 
отправителя

Үстеме төлемді төлеу үшін жөнелтушіден алынатын 
тариф

Тариф, взимаемый за оплату наложенного платежа с 
помощью бюллетеня о перечислении или переводе

Аудару немесе аударым туралы бюллетеньнің көмегімен 
үстеме төлем төлеу үшін алынатын тариф

Тариф, взимаемый за оплату наложенного платежа с 
помощью перевода с наложенным платежом

Үстеме төлемді аударымның көмегімен үстеме төлемді 
төлеу үшін алынатын тариф

Тариф, взимаемый за оплату наложенного платежа 
с помощью перевода перечислением с наложенным 
платежом

Үстеме төлемді аударылатын аударымның көмегімен 
үстеме төлемді төлеу үшін алынатын тариф

Тариф за увеличение суммы наложенного платежа Үстеме төлемнің сомасын көбейту үшін белгіленген 
тариф
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ҚЫСҚАРҒАН АТАУЛАР

Орысша 
қысқарған 
атауы

Орысша толық атауы Қазақша толық атауы

(R) заказное отправление тапсырысты жөнелтім 
EMS Express Mail Service - Международный сервис 

экспресс-почты) 
Express Mail Service - Халықаралық жедел по-
шта қызметі 

IFSB Ислам қаржы қызметтерін көрсету жөніндегі 
кеңес 

Совет по исламским финансовым услугам 

REІT фонд недвижимости  жылжымайтын мүлік қорлары 
а/я абонентный ящик абоненттiк жəшiк
АБ акционерный банк акционерлік банк
АБЕКОР 
(ABECOR)

Associated Banks’ of Eurofean Corporation – Кор-
порация ассоциированных банков Европы

ABECOR – Associated Banks’ of Eurofean 
Corporation – Еуропаның қауымдастырылған 
банктері корпорациясы 

АБИ Агентство банковской информации Банк ақпараты агенттігі
АБИС автоматизированная банковская информацион-

ная система
автоматтандырылған банктік ақпарат 
жүйесі

АБР Азиатский банк развития Азия даму банкi
АБР Африканский банк развития Африка даму банкi
АВФ Арабский валютный фонд Араб валюта қоры
АГ Андская группа Анд тобы
АГТ автомобильный грузовой транспорт автомобиль жүк көлігі
АДР американская депозитарная расписка Американ депозитарийлерiнiң қолхаты
АДС американские депозитарные акции американ депозитарийлерiнiң акциялары
АзБР Азиатский банк развития Азия даму банкі
АзПАК Азиатско-тихоокеанский совет Азия-Тынық мұхит кеңесi
АЗС автозаправочная станция автомобильге май құю стансасы
АИК Арабская инвестиционная компания Араб инвестициялық компаниясы
АИР автоматизированные информационные ресурсы автоматтандырылған ақпарат ресурстары
АИС автоматизированная информационная система автоматтандырылған ақпарат жүйесi
АИФ Агентство финансовой информации Қаржы ақпараты агенттігі
АИФН Акционерные инвестиционные фонды недви-

жимости
Жылжымайтын мүліктің акционерлік 
инвстициялық қорлары

АКК Административный комитет координации Əкімшілік үйлестіру комитеті
АМА Американская маркетинговая ассоциация Американ маркетингiлiк қауымдастығы
АНИП Арабская нефтяная инвестиционная корпорация Араб инвестициялық корпорациясы
АО акционерное общество акционерлiк қоғам
ао автономная область автономиялық облыс
АООТ акционерное общество открытого типа ашық тұрпатты акционерлік қоғам
АПБ агропромышленный банк аграрлық-өнеркəсiптiк банк
АПД аппаратура передачи данных деректер беру құрылғысы
АПК агропромышленный комплекс аграрлық-өнеркəсiптiк кешен
АПС Арабский почтовый союз Араб пошта одағы
АР (AR) accertable risk – приемлемый риск қолайлы тəуекелдік
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АРВБ Ассоциация региональных валютных бирж Аймақтық валюта биржалары қауымдастығы
АРКО Ассоциация по реструктизацию кредитных ор-

ганизаций
Несие ұйымдарын қайта құрылымдау 
жөніндегі қауымдастық

АРМ автоматизированное рабочее место автоматтандырылған жұмыс орны
АС Административный совет Əкімшілік кеңес
АСА (ASA) American Societu of Appraisers – Американское 

общество оценщиков
Американың бағалаушылар қоғамы

АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии Оңтүстiк-Шығыс Азия мемлекеттерi 
қауымдастығы

АСН автоматизированная клиринговая палата автоматтандырылған клирингілік палата
АСПК автоматизированная система проектирования 

конструкций 
 құрастырымдарды автоматтандырылған жо-
балау жүйесі

АСПЭ Африканский союз почт и электросвязи Африкалық пошта жəне электрлі байланыс 
одағы

АСУ автоматизированная система управления автоматтандырылған басқару жүйесi
АСУП автоматизированная система управления пред-

приятием
кəсiпорынды автоматтандырылған басқару 
жүйесi 

АСУТП автоматизированная система управления техно-
логическими процессами

технологиялық үдерістерді 
автоматтандырылған басқару жүйесi

АСФР автоматизированная система финансовых рас-
четов

қаржы есеп-қисабының автоматтандырылған 
жүйесі

АСЭК Агентство социального и экономического кон-
сультирования 

əлеуметтiк жəне экономикалық кеңес беру 
агенттiгi 

АСЭП Автоматизированная система электронных пла-
тежей

автоматтандырылған электрондық төлемдер 
жүйесi 

АТК Агентство таможенного контроля Кедендік бақылау агенттігі
АТОС Азиатско-тихоокеанский совет Азия-Тынық мұхит кеңесi
АТР Азиатско-тихоокеанский регион Азия-Тынық мұхит аймағы
АУА Ассоциация управляющих активами Активтерді басқарушылар қауымдастығы
АУП административно-управленческий персонал əкiмшiлiк-басқарушылық қызметкерлер
АфБР Африканский банк развития Африка даму банкі
АФК Ассоциация финансистов Казахстана Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы
АФН Агентство финансового надзора Қаржылық қадағалау агенттігі
АФПС Африканский почтовый союз Африкалық пошта одағы
АФР Африканский фонд развития Африка даму қоры
АХО административно-хозяйственный отдел əкiмшiлiк-шаруашылық бөлiм
АЦР Азиатский центр развития Азия даму орталығы
АЦФИ Аналитический центр финансовой информации Қаржы ақпаратының талдамдық орталығы
АЭН Агентство экономических новостей Экономикалық жаңалықтар агенттiгi
б/ безналичный қолма-қол ақшасыз
б.м.о. без моей ответственности менiң жауапкершiлiгiмсiз
б/у бывшие в употреблении бұрын пайдаланылған, пайдалануда болған, 

пайдаланылған
БВУ банки второго уровня екінші деңгейлі банктер 
БГД база данных готовых документов дайын құжаттар деректерiнiң қоры
БД база данных деректер қоры
БДК Банк долгосрочного кредитования Ұзақ мерзімді несиелендіру банкі
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БИК банковский идентификационный код банктің сəйкестік коды
БИКИ Бюллетень иностранной коммерческой инфор-

мации
Шетелдiк коммерциялық ақпарат бюллетенi

БИН банковский идентифкационный номер банктің сəйкестік нөмірі
БК РК Бюджетный кодекс РК ҚР Бюджет кодексі
БКК Банковский консультационный Комитет Банктің кеңес беру комитеті, Банктің 

сабағаттық комитеті
БММК Балтийская и международная морская конфе-

ренция
Балтық жəне халықаралық теңiз конференци-
ясы

БМР Банк международных расчетов Халықаралық есептесу банкi
БТИ Бюро технической инвентаризации Техникалық түгендеу бюросы
БТИ Бюро технологических исследований Технологиялық зерттеулер бюросы
БТН Брюссельская таможенная номенклатура Брюссельде қабылданған кеден номенклатурасы
БЭС Бенилюкс экономический союз Бенилюкс (Бельгия, Нидерланд, Люксембург) 

экономикалық одағы
ВАИТРО Всемирная ассоциация организаций промыш-

ленных и технических исследований
Дүниежүзiлiк өнеркəсiптiк жəне техникалық 
зерттеу ұйымдары қауымдастығы

ВАРФ Всемирная ассоциация развития филателии Дүниежүзілік филателияны дамыту 
қауымдастығы

ВАС Высший арбитражный суд Жоғары төрелік сот
ВБ Всемирный банк Дүниежүзiлiк банк
ВВ взрывчатые вещества жарылғыш заттар
ВВП валовой внутренний продукт жалпы iшкi өнiм
ВДС валовой добавленный стоимость жалпы қосылған құн
ВКТ Всемирная конфедерация труда Дүниежүзiлiк еңбек конфедерациясы
ВМО Всемирная метеорологическая организация Дүниежүзiлiк метеорологиялық ұйым
ВМС вертикальная маркетинговая система сатылас маркетингiлiк жүйе
ВМФ Военно-морской флот Əскери-теңіз флоты
ВНД валовой национальный доход жалпы ұлттық табыс
ВНД внутренняя норма доходности табыстылықтың ішкі нормасы
внешэконом-
банк

банк внешнеэкономической деятельности сыртқы экономикалық қызмет банкі

ВНП валовой национальный продукт жалпы ұлттық өнiм
ВОВ Великая Отечественная война Ұлы Отан соғысы
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы
ВозК Воздушный кодекс Əуе кодексі
ВОИС Всемирная организация по охране интеллекту-

альной собственности, Всемирная организация 
интеллектуальной собственности

Дүниежүзiлiк зияткерлік меншiктi қорғау 
ұйымы, Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымы

ВОЛС волоконно-оптическая линия связи талшықты-оптикалық байланыс желісі
ВОП валовой общественный продукт жалпы қоғамдық өнiм
ВОП воспроизводства общественного продукта қоғамдық өнімді ұдайы өндіру
ВОТ Всемирная организация по туризму Дүниежүзiлiк туризм ұйымы
ВОТ Всемирная организация торговли, Всемирная 

организация туризма
Дүниежүзілік сауда ұйымы

ВПК военно-промышленный комплекс əскери-өнеркəсiптiк кешен
ВПК Всемирная почтовая конвенция Дүниежүзілік пошта конвенциясы
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ВПС Всемирный почтовый союз Дүниежүзiлiк пошта одағы (ДПО)
ВПС Всемирный продовольственный совет (ООН) Дүниежүзiлiк азық-түлiк кеңесi (БҰҰ)
ВРДН валовой располагаемый доход нации ұлттың иелігіндегі жалпы табыс
врид временно исполняющий обязанности директора директордың мiндетiн уақытша атқарушы
врио временно исполняющий обязанности мiндеттi уақытша атқарушы
ВРП валовой региональный продукт жалпы аймақтық өнім
ВС Вооруженные силы Қарулы күштер
ВСМ Всемирный Совет Мира Дүниежүзiлiк Бейбiтшiлiк Кеңесі
ВТ вычислительная техника  есептеу техникасы
ВТАК Внешнеторговая арбитражная комиссия Сыртқы сауда төрелiк комиссиясы
ВТБ Внешнеторговый банк Сыртқы сауда банкi
ВТО внешнеторговое объединение сыртқы сауда бiрлестiгi
ВТО Всемирная таможенная организация Дүниежүзiлiк кеден ұйымы
ВТО Всемирная торговая организация Дүниежүзiлiк сауда ұйымы
ВТО Всемирная туристическая организация Дүниежүзілік туристік ұйым
ВТС Всемирный продовольственный совет (ООН) Дүниежүзiлiк азық-түлiк кеңесi (БҰҰ)
ВТТ внутренний таможенный транзит iшкi кеден транзитi
ВТЭК Врачебно-трудовая экспертная комиссия Дəрiгерлiк-еңбек сараптама комиссиясы
ВУС военно-учетная специальность əскери-оқу мамандығы
ВФАС Всемирная Федерация ассоциаций содействия 

ООН
БҰҰ-ға жəрдемдесу қауымдастықтарының 
Дүниежүзiлiк Федерациясы

ВФП Всемирная федерация профсоюзов Дүниежүзiлiк кəсiподақтар федерациясы
ВЦ Вычислительный центр Есептеу орталығы
ВЦКП Вычислительный центр коллективного пользо-

вания
Ұжымдық пайдаланудағы есептеу орталығы

ВЧК временная чрезвычайная комиссия уақытша төтенше комиссия
ВЭБ Внешний экономический банк (Внешэконом-

банк)
Сыртқы экономикалық банк

ВЭД валовой эксплуатационный доход жалпы пайдалану табысы
ВЭД внешнеэкономическая деятельность сыртқы экономикалық қызмет
ВЭО вольное экономическое общество еркін экономикалық қоғам
г грамм грамм
г. год жыл
г. город қала
ГА ООН Генеральная Ассамблея ООН БҰҰ Бас Ассамблеясы
ГААП Общепринятые принципы бухгалтерского учета Бухгалтерлiк есептiң жалпыға ортақ 

қағидаттары
ГАБ Генеральное соглашение о взаимствовании Өзара қарыз туралы бас келiсiм
ГАЕК Объединение по совместному ведению сельско-

го хозяйства
Ауыл шаруашылығын бірлесіп жүргізу 
жөніндегі бірлестік

ГАТС генеральное соглашение по торговле и услугами сауда жəне қызметтер көрсету жөніндегі бас 
келісім 

ГАТТ Генеральное соглашение о тарифах и торговле Тарифтер мен сауда туралы бас келiсiм
ГВК Государственная внешнеэкономическая комис-

сия
Мемлекеттiк сыртқы экономикалық келiсiм

ГВЦ главный вычислительный центр бас есептеу орталығы
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ГДПБ Группа действий за почтовую безопасность Поштаның қауіпсіздігі үшін іс-қимылдар жасау 
тобы

ГДПР Группа действий за почтовое развитие Поштаның дамуы үшін іс-қимылдар жасау 
тобы

ГДР глобальные депозитарные расписки ғалами депозитарлық қолхаттар
ГК Гражданский кодекс Азаматтық кодекс
ГК РК Гражданский кодекс Республики Казахстан Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексі
ГКНТ Государственный комитет по науке и технике Ғылым жəне техника жөніндегі мемлекеттік 

комитет
ГКО государственное казначейское обязательство мемлекеттiк қазынашылық мiндеттеме
ГКО государственные краткосрочные облигации мемлекеттiк қысқа мерзiмдi облигациялар
ГМК горно-металлургический комплекс кен-металлургия кешені
ГМО горно-металлургическое отделение кен-металлургия бөлімшесі
ГМЭК Государственная межведомственная экспертная 

комиссия
Мемлекеттік идара аралық сараптама комис-
сиясы

ГНИВЦ Главный научно-исследовательский вычисли-
тельный центр

Бас ғылыми-зерттеу есептеу орталығы

ГНК гармонизированная номенклатура грузов жүктердің үйлестірілген номенклатурасы
ГНПФ Государственный накопительный пенсионный 

фонд
Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры

ГНС Государственная налоговая служба Мемлекеттiк салық қызметi
ГОК горно-обогатительный комбинат кен байыту комбинаты
ГОПС городское отделение почтовой связи қалалық пошта байланысы бөлімшесі
Госатомнад-
зор

Государственный надзор по ядерной и радиаци-
онной безопасности

Ядролық жəне радиациялық қауіпсіздік 
жөніндегі мемлекеттік қадағалау

Госгортех- 
надзор

Государственный комитет по надзору за без-
опасным ведением работ в промышленности и 
горному надзору

Өнеркəсiпте жұмысты қауiпсiз жүргiзудi 
қадағалау жəне кен қадағалау жөнiндегi 
мемлекеттiк комитет

Госстандарт Государственный стандарт Мемлекеттік стандарт
Госстрах Государственное страхование Мемлекеттiк сақтандыру
Госстрах Государственный страховой надзор Мемлекеттiк сақтандыруды қадағалау
ГОСТ ГОСТ ГОСТ
ГОСТ государственный стандарт  мемлекеттік стандарт
ГПЗ газоперерабатывающий завод газ өңдеуші зауыт
ГПК Гражданско-процессуальный кодекс Азаматтық-iс жүргiзу кодексi
ГПО горно-обогатительное производственное объ-

единение
кен байыту өндірістік бірлестігі

ГПО гражданско-правовая ответственность азаматтық-құқықтық жауапкершілік
ГПС генеральный план счетов шоттардың бас жоспары
ГПС гибкие производственные системы икемдi өндiрiстiк жүйе
ГПС генеральный план счетов шоттардың бас жоспары
ГПС гибкие производственные системы икемдi өндiрiстiк жүйе
гр. Гражданин(ка) Азамат (ша)
ГРИ гарантия риска инвестиций инвестициялар тəуекелі кепілдігі
ГРКЦ головные расчетно-кассовые центры бас есептесу-кассалық орталықтар
ГРЭ гарантия риска экспорта экспорт тəуекелі кепілдігі
ГРЭС государственная региональная электростанция мемлекеттік аймақтық электр стансысы
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ГС гармонизированная система (гармонизирован-
ная система описания и кодирования товаров)

үйлестiрiлген жүйе (тауарларды сипаттау 
мен кодтаудың үйлестiрiлген жүйесi)

ГСМ горюче-смазочные материалы жанар-жағар май
ГСС государственная система стандартизации мемлекеттiк стандарттау жүйесi
ГСТП глобальная система торговых преференций ғалами сауда пұрсаттылықтары жүйесi
ГТД грузовая таможенная декларация кедендiк жүк мағлұмдамасы
ГУ главное управление бас басқарма
ГЦБ государственная ценная бумага мемлекеттік бағалы қағаз
ГЦВП Государственный центр по выплате пенсии Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік 

орталық
Д День подачи отправлений Жөнелтімдерді беру күні
ДБ дочерний банк еншілес банк
ДВК дифференцированные валютные коэффиценты сараланған валюталық коэффициенттер
ДДП дисконтированный денежный поток дисконтталған ақша ағыны
ДЕЗ дирекция единого заказчика бiрыңғай тапсырыскер дирекциясы
ДЗ дебиторская задолженность дебиторлық берешек
ДИ досмотровый инструмент тексермелеу аспабы
ДИО Департамент иностранных операций Шетелдік операциялар департаменті
ДК Дайнерз-клаб Дайнерз-клаб (халықаралық пластикалық несие 

карточкасы)
ДМС добровольное медицинское страхование ерікті медициналық сақтандыру
ДН двойное налогообложение қосарланған салық салу‚ қос салық салу
ДОПОГ Европейское соглашение о международной до-

рожной перевозке опасных грузов
Қауiптi жүктердi халықаралық тасымалдау 
туралы еуропалық келiсiм

ДОТ долговой тенге борыш ақша, борышқорлық теңге
ДР (DR) detection risk – риск необноружения табылмау тəуекелі, таптырмау тəуекелі
ДРТ досмотровая рентгеновская техника рентгендiк тексермелеу техникасы
ДТП дорожно-трансортное происшествие жол-көлік оқиғасы
ДТПО добавочный лист к таможенному приходному 

ордеру
кедендiк кiрiс ордерiне қосымша парақ

ДТС декларация таможенной стоимости кедендiк құн мағлұмдамасы
ДФ дорожный фонд жол қоры
ДЭЗ дирекция по эксплуатации зданий үймереттердi пайдалану жөнiндегi дирекция
ЕАД единый административный документ бiрыңғай əкiмшiлiк құжат
ЕАСС единая автоматизированная сеть связи Бiрыңғай автоматтандырылған байланыс то-

рабы
ЕАСТ Европейская ассоциация свободной торговли Еуропа еркiн сауда қауымдастығы
ЕБИК Международная компания европейских банков Еуропа банктерiнiң халықаралық компаниясы
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития Еуропа жаңғырту жəне даму банкi
ЕВЗ Единообразный вексельный закон Біркелкі вексель заңы
ЕВИ Европейский валютный институт Еуропалық валюта институты
ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество Еуразия экономикалық қоғамдастығы
Евроатом Европейское сообщество по атомной энергии Атом энергиясы жөнiндегi Еуропа 

қоғамдастығы
ЕВРОЖИРО ЕВРОЖИРО ЕУРОЖИРО
Европарла-
мент

Европейский парламент Еуропа парламентi
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ЕВС Европейская валютная система Еуропалық валюта жүйесi
ЕВС Европейский валютный союз Еуропалық валюта одағы
ЕВС Европейское валютное соглашение Еуропалық валюта келiсiмi
ЕВФ Европейский валютный фонд Еуропалық валюта қоры
ЕГРПО Единый государственный регистр предприятий 

и организаций
Кəсiпорындар мен ұйымдардың бiрыңғай 
мемлекеттiк тiркелiмi

ЕГЭИ европейская группировка экономических инте-
ресов

еуропалық экономикалық мүдделер топтасты-
рымы

ЕИБ Европейский инвестиционный банк  Еуропалық инвестициялық банк
ЕКА Европейское космическое агентство Еуропа ғарыш агенттiгi
ЕКАК Европейская конференция гражданской авиации Еуропа азаматтық авиация конференциясы
ЕКМТ Европейская конференция министров транс-

порта
Еуропа көлiк министрлерiнiң конференциясы

ЕКП Европейский кодекс поведения Еуропалық мінез-құлық кодексі
ЕКП Европейская конференция профсоюзов Еуропа кəсiподақтар конференциясы
ЕКПР Европейский комитет по почтовой регламента-

ции 
Еуропалық пошта тəртіптемесі жөніндегі 
комитет

ЕМС единая модульная система бiрыңғай модульдiк жүйе
ЕНДС единая номенклатура должностей служащих қызметшiлер лауазымының бiрыңғай номенкла-

турасы
ЕОУС Европейское объединение угля и стали Еуропа көмiр жəне болат бiрлестiгi
ЕПВ Европейское патентное ведомство Еуропа патент идарасы 
ЕПО Европейская патентная организация Еуропа патент ұйымы
ЕПС Европейский платежный союз Еуропа төлем одағы
ЕС Европейский Совет Еуропа Кеңесi
ЕС Европейское сообщество Еуропа қоғамдастығы
ЕС Европейский Союз  Еуропа Одағы, Еуропалық Одақ
ЕС (ЕС) European Community –Европейский союз European Community – Еуропа одағы
ЕСБД Единая статистическая база данных Бірыңғай статистикалық деректер қоры
ЕСИС единая статистическая информационная систе-

ма
бiрыңғай статистикалық ақпарат жүйесi

ЕСИЭС Европейская система интегрированных эконо-
мических счетов

Біріктірілген экономикалық шоттардың 
еуропалық жүйесі

ЕСКД единая система конструкторской документации бiрыңғай құрастырымдық құжаттама жүйесi
ЕСКК единая система классификации и кодирования 

информации
ақпаратты жіктеу мен кодтаудың бiрыңғай 
жүйесi

ЕСО Европейская спутниковая организация Еуропа ғарыштық ұйымы
ЕСП Европейская сельскохозяйственная политика Еуропа ауылшаруашық саясаты 
ЕСПОП единые стандарты профессиональной оценоч-

ной практики
кəсіби бағалау іс-тəжірибесінің бірыңғай стан-
дарттары

ЕСППР единая система планово- предупредительного 
ремонта

бiрыңғай жоспарлы-сақтандырма жөндеу 
жүйесi 

ЕСТПП единая система технологической подготовки 
производства

өндiрiстi технологиялық жағынан 
дайындаудың бiрыңғай жүйесі

ЕСФ Европейский социальный фонд Еуропа əлеуметтiк қоры
ЕСЦБ Европейская система центральных банков Еуропа орталық банкілер жүйесі
ЕТКС единый тарифно-квалификационный справоч-

ник
бiрыңғай тарифтiк-бiлiктiлiк анықтамалығы
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ЕТН единая товарная номенклатура бiрыңғай тауар номенклатурасы
ЕТС Европейская тарифная сетка Еуропа тарифтiк торы
ЕТС единая тарифная система бiрыңғай тарифтiк жүйе
ЕТС единая тарифная ставка бiрыңғай тарифтiк мөлшерлеме
ЕТС единая торговая сессия бiрыңғай сауда сессиясы
ЕТТ единый транзитный тариф бірыңғай транзиттік тариф
ЕФАКИ Европейская федерация Ассоциаций кредитных 

институтов
Еуропа несие институттары федерациясы

ЕФВС Европейский фонд валютного сотрудничества Еуропа валюталық ынтымақтастық қоры
ЕФОГА Европейский фонд ориентации и гарантии сель-

ского хозяйства
Еуропа ауыл шаруашылығын бағдарлау жəне 
кепілдендіру қоры

ЕФР Европейский фонд развития Еуропа даму қоры
ЕФРР Европейский фонд регионального развития Еуропа аймақтық даму қоры
ЕФФАС 
(EFFAS)

Европейская Федерация сообществ финансовых 
аналитиков

Еуропа қаржы талдампаздары 
қоғамдастықтарының федерациясы

ЕЦБ Европейский центральный банк Еуропа орталық банкі
ЕЧЗ Единообразный чековый закон Біркелкі чек заңы
ЕЭК Европейская экономическая комиссия ООН БҰҰ-ның Еуропа экономикалық комиссиясы
ЕЭП Европейское экономическое пространство Еуропа экономикалық кеңістігі
ЕЭП Единое экономическое пространство Бiрыңғай экономикалық кеңістік
ЕЭС Европейское экономическое сообщество (об-

щий рынок)
Еуропа экономикалық қоғамдастығы (ортақ 
нарық)

ж/о журнал-ордер журнал-ордер
жилфонд жилищный фонд тұрғын үй қоры
ЖКО жилищно-коммунальный отдел тұрғын үй-коммуналдық бөлiм
ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
ЖСБ Жилсоцбанк Тұрғын үй-əлеуметтiк банкi
ЖСК жилищно-строительный кооператив тұрғын үй-құрылыс кооперативi
ЖССБ жилищно-строительный сберегательный банк тұрғын үй-құрылыс жинақ банкі
ЖЭК жилищно-эксплуатационная контора тұрғын үй-пайдалану кеңсесi
завхоз заведующий хозяйством шаруашылық меңгерушісі
ЗАГС  запись гражданского состояния азаматтық хал актісін тіркеу (АХАТ)
ЗАО закрытое акционерное общество жабық акционерлiк қоғам 
зарплата заработная плата жалақы
ЗАТО закрытое административно- территориальное 

образование
жабық əкімшілік-аумақтық құрылым

ЗВА золотовалютные активы алтын-валюта активтері
ЗЕС Западноевропейский союз Батыс Еуропа одағы
ЗИП запасные части и приспособления босалқы бөлшектер мен бейiмдемелер
ЗП затраты приведенные келтiрiндi шығын
ЗПО знак почтовой оплаты пошта төлемақысының белгісі
ЗРК Закон Республики Казахстан Қазақстан Республикасының заңы
ЗСТ зона свободной торговли еркін сауда аймағы
и.о. исполняющий обязанности мiндетiн атқарушы
ИАИС (IAIS) Международная ассоциация страховых надзо-

ров
Халықаралық сақтандыруды қадағалау 
қауымдастығы
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ИАПК Международный комитет по аудиторской прак-
тике

Аудиторлық практика жөніндегі халықаралық 
комитет

ИАС информационно-аналитическая система ақпараттық-талдамдық жүйе
ИАТА Международная ассоциация воздушного транс-

порта
Халықаралық əуе көлiгi қауымдастығы

ИБ исламский банк  ислам банкі 
ИБР Исламский банк развития Ислам даму банкі
ИВЦ информационно-вычислительный центр ақпараттық-есептеу орталығы
ИД индекс доходности табыстылық индексі
ИДК инспекционно-досмотровые комплексы инспекциялық-тексермелеу кешендерi
ИИ индивидуальный индекс  жеке индекс
ИИН индивидуальный идентификационный номер  жеке сəйкестендіру нөмірі жеке тұлғалар 

үшін
ИКАО Международная организация гражданской ави-

ации
Халықаралық азаматтық авиация ұйымы

ИМКО Межправительственная морская консультатив-
ная организация

Үкiмет аралық теңiз кеңес беру ұйымы, Үкiмет 
аралық теңiз сабағаттық ұйымы

ИМО Международная морская организация Халықаралық теңiз ұйымы
ИМЭМО Институт мировой экономики и международ-

ных отношений
Əлемдік экономика жəне халықаралық 
қатынастар институты

ИНН идентификационный номер налогоплательщика салық төлеушiнiң сəйкестендiру нөмiрi
инофонд иностранный фонд шетелдік қор
ИНСА Международная ассоциация судовладельцев Кеме иелерiнiң халықаралық қауымдастығы
ИП иностранное предприятие шетелдiк кəсiпорын
ИПБ институт профессиональных бухгалтеров кəсіпқой бухгалтерлер институты
ИПИ иностранные прямые инвестиции шетелдік тікелей инвестициялар
ИПН индивидуальный подоходный налог жеке табыс салығы
ИПС индивидуальный пенсионный счет жеке зейнетақы шоты
ИПФ инвестиционно-приватизационные фонды инвестициялық-жекешелендіру қорлары
ИПЦ индекс потребительских цен тұтынушылар бағасының индексi
ИР (IR) inherent risk - внутрихозяйственный или неотъ-

емлемый риск
inherent risk - ішкі шаруашылық немесе 
ажырағысыз тəуекел

ИРЦ индекс розничных цен бөлшек сауда бағасының индексі
ИС интеллектуальная собственность зияткерлік меншік
ИС Исполнительный совет Атқарушы кеңес
ИСК Исполнительная и по связи комиссия Атқарушы жəне байланыс жөніндегі комиссия
ИСО Международная организация по стандартиза-

ции
Халықаралық стандарттау жөніндегі ұйым

ИСОКО 
(ISOCO)

Международная организация комиссий по цен-
ным бумагам

Халықаралық бағалы қағаздар жөніндегі комис-
сиялар ұйымы

исполком испольнительный комитет атқару комитеті (атком) 
ИСУ информационная система управления басқарудың ақпараттық жүйесi
ИТ информационная технология ақпараттық технология
ИТД индивидуальная трудовая деятельность жеке еңбек қызметi
ИТР инженерно-технические работники инженер-техник қызметкерлер
ИУС информационно-управляющая система ақпараттық-басқарушы жүйе
ИФ инвестиционный фонд инвестициялық қор
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ИФ исламские финансы ислам қаржысы ИҚ
ИФАД Международный фонд сельскохозяйственного 

развития 
Халықаралық ауыл шаруашығын дамыту қоры 

ИФАК (IFAC) International Federation of Accountants – Между-
народная федерация бухгалтеров

International Federation of Accountants – 
Халықаралық бухгалтерлер федерациясы

ИФАП Международная федерация производителей 
сельского хозяйства

Ауыл шаруашылығы өндiрушiлерiнiң 
халықаралық федерациясы 

ИФК (IFC) Международная финансовая корпорация Халықаралық қаржы корпорациясы
ИФС  исламская финансовая система ислам қаржы жүйесі
ИФС исламская финансовая структура  исламдық қаржы құрылымы
ИФС исламский финансовый сектор  ислам қаржы секторы
ИФУ исламские финансовые учреждения  ислам қаржы мекемелері 
ИЧП индивидуальное частное предприятие жеке меншiк кəсiпорын
ИЧР индекс человеческого развития адам дамуының индексi
к/с корреспондентский счет корреспонденттiк шот‚ сəйкестендiрме шот
КААП 
(СААР)

Ассоциация регионального сотрудничества 
Южной Азии

Оңтүстiк Азия аймақтық ынтымақтастық 
қауымдастығы

КАБ коммерческий акционерный банк коммерциялық акционерлік банк 
КАЗЕ (KASE) Казахстанская фондовая биржа Қазақстан қор биржасы
КАПМ 
(САРМ)

Модель оценки финансовых активов Қаржы активтерін бағалау үлгісі

КАПТАК Конференция Администраций почт и электро-
связи Центральной Африки

Орталық Африканың пошталары мен электрлі 
байланысы əкімшіліктерінің конференциясы

КАРД Казахстанская ассоциация реестродержателей Қазақстанның тізімдеме ұстаушылар 
қауымдастығы

КАТО классификация объектов административно-тер-
риториального деления

əкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс объектiлерiнiң 
жіктелімі

КАФ (CAF) стоимость и фрахт құн жəне тасымал 
КАФ (CAF) стоимость и фрахт құн жəне тасымал 
КБ классификация бюджетная бюджеттік жіктелім
КБ коммерческие бумаги коммерциялық қағаздар
КБ коммерческий банк коммерциялық банк
КБ конструкторское бюро конструкторлық бюро
КБК Конвенция по безопасным контейнерам Қауiпсiз контейнерлер жөнiндегi конвенция
КВ классификация валют валюталар жіктелімі
КВП касса взаимопомощи өзара көмек кассасы
КД Общая классификация видов экономической де-

ятельности (классификация деятельности)
Экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы 
жіктелімі (қызмет жіктелімі)

КЕПФС Комиссия европейских почтовых финансовых 
служб

Еуропалық пошта қаржы қызметтері комис-
сиясы

КЕС Комиссия европейских сообществ Еуропа қоғамдастықтары комиссиясы
КЗ классификация занятий кəсiптер жіктелімі
КЗоТ Кодекс законов о труде Еңбек туралы заңдар кодексi
КИК Казахстанская ипотечная компания Қазақстан ипотекалық компаниясы
КИН классификация единиц измерения өлшем бiрлiктерiнiң жіктелімі
КИПЕ (СІРЕ) Центр международного частного предприма-

тельства
Халықаралық жекеше кəсіпкерлік орталығы



1132

КИСЗН классификация информации по социальной за-
щите населения

халықты əлеуметтiк қорғау жөнiндегi 
ақпарат жіктелімі

ККМ контрольно-кассовые машины бақылау-кассалық машиналар
ККПИ Консультативная комиссия почтовых изучений Пошталық зерделеудің сабағаттық комиссия-

сы
КМГС Комиссия по международной гражданской 

службе
Халықаралық азаматтық қызмет жөніндегі 
комиссия

КМП Комиссия международного права Халықаралық құқық комиссиясы
КМСУ Комитет по международным стандартам учета Халықаралық есеп стандарттары жөнiндегi 

комитет
КМСФО Комитет по международным стандартам финан-

совой отчетности
Қаржы есептемесінің халықаралық стандарт-
тары жөніндегі комитет

КО казначейское обязательство қазынашылық мiндеттеме
КОГУ классификация органов государственного 

управления
мемлекеттiк басқару органдарының жіктелімі

КОК Количество отправлений на кг Килограммға (кг-ге) шаққандағы жөнелтімдер 
саны

КОКК компания объединенных кредитных карточек бiрiккен несие карточкалар компаниясы
КОКОМ Координационный комитет по контролю над 

экспортом стратегических товаров
Стратегиялық тауарлар экспортын бақылау 
жөнiндегi үйлестiру комитетi 

компромат компрометирующий материал атына кір келтіретін материал
КонфОП Международная конфедерация обществ потре-

бителей
Тұтынушылар қоғамдарының халықаралық 
конфедерациясы

КОП конечный общественный продукт ақырғы қоғамдық еңбек
КОП Международная классификация основных про-

дуктов
Халықаралық негiзгi өнiмдер жіктелімі

КОП конечный общественный продукт ақырғы қоғамдық еңбек
КОП Международная классификация основных про-

дуктов
Халықаралық негiзгi өнiмдер жіктелімі

КОПФ Классификатор организационно-правовой фор-
мы

Ұйымдық-құқықтық нысан жіктеуіші

КОТИФ Соглашение о международных железнодорож-
ных перевозках

Халықаралық темiржол тасымалы туралы 
келiсiм

КОФ классификация основных фондов негiзгi қорлар жіктелімі
КП европейская классификация продукции еуропалық өнiм жіктелімі
КПД коэффициент полезного действия пайдалы əсер коэффициенті
КПДТР классификация профессий рабочих‚ должно-

стей служащих и тарифных разрядов
Жұмысшылар кəсiптерiнiң‚ қызметшiлер 
лауазымдарының жəне тарифтiк 
разрядтардың жіктелімі

КПН корпоративный подоходный налог корпоративтік табыс салығы
КПО классификация предприятий и организаций кəсiпорындар мен ұйымдардың жіктелімі
КПП Код причины постаноки на налоговый учет Салық есебіне қою себебінің коды
КР (CR) control risk – риск контроля control risk – бақылау тəуекелдігі
КСБУ Казахстанские стандарты бухгалтерского учета Қазақстанның бухгалтерлік есеп стандартта-

ры
КСВНК классификация специальностей высшей науч-

ной квалификации
жоғары ғылыми бiлiктiлiк мамандықтарының 
сыныптамасы

КСО классификация специальностей по образованию бiлiм бойынша мамандықтар жіктелімі
КСПИ Консультативный совет почтовых изучений Пошталық зерделеудің сабағаттық кеңесі
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КТБ Казахстанская товарная биржа Қазақстан тауар биржасы
КТБ Комиссия по товарным биржам Тауар биржалары жөніндегі комиссия
КТВ коэффициент трудового вклада еңбек үлесi коэффициентi
КТМ Кодекс торгового мореплавания Саудалық теңiзде жүзу кодексi
КТНК Комиссия ООН по транснациональным корпо-

рациям
БҰҰ-ның Ұлтаралық корпорациялар жөніндегі 
комиссиясы

КТОО Кредитное товарищество с ограниченной ответ-
ственностью

Жауапкершілігі шектеулі несие серіктестігі

КТС Комиссия по трудовым спорам Еңбек даулары жөнiндегi комиссия
КТУ коэффициент трудового участия еңбекпен қатысу коэффициентi
КТФТ Комиссия по товарной фьючерской торговле Фьючерстiк тауар саудасы жөнiндегi комиссия
КТЭС Конференция по Тихоокеанскому экономиче-

скому сотрудничеству
Тынық мұхит экономикалық ынтымақтастық 
конференциясы

КУД классификация управленческой документации басқарушылық құжаттама жіктелімі
КУН классификация услуг населению халыққа қызмет көрсету жіктелімі
КУПА компании по управлению пенсионными акти-

вами
зейнетақы активтерін басқару жөніндегі ком-
паниялар

КФБ Казахстанская фондовая биржа Қазақстан қор биржасы
КФГИК Казахстанский фонд гарантирования ипотечных 

кредитов
Қазақстанның ипотекалық несиелерге 
кепілдіктер беру қоры

КФГО классификация функций государственных ор-
ганов

мемлекеттiк органдар атқарымдарының сы-
ныптамасы

КФС Классификатор юридического адреса, форм 
собственности

Заңи мекен-жайдың, меншік нысанының 
жіктеуіші

КЦ Консультационный центр Кеңес беру орталығы
КЦББ Комиссия по ценным бумагам и биржам Бағалы қағаздар мен биржалар жөніндегі ко-

миссия
КЦМР Казахстанский центр межбанковских расчетов Қазақстанның банкаралық есеп айырысу 

орталығы
КЭР классификация экономических районов экономикалық аудандар жіктелімі
ЛААСТ 
(ЛАСТ)

Латиноамериканская ассоциация свободной 
торговли

Латын-американ еркiн сауда қауымдастығы

ЛАГ Лига арабских государств Араб мемлекеттерiнiң лигасы
ЛАИ Латино-американская ассоциация интеграции Латын Америкасы бiрiгу қауымдастығы
ЛАЭС Латино-американская экономическая система Латын Америкасы экономикалық жүйесi
ЛБМ Лондонская биржа драгоценных металлов Лондон асыл металдар биржасы
ЛИБИД 
(LIBID) 

London Interbank Bid Rate – Лондонская меж-
банковская процентная ставка спроса

Лондондағы сұранымның банк аралық пайыз 
мөлшерлемесі

ЛИБОР 
(LIBOR)

London Interbank Offered Rate – Лондонская 
межбанковская ставка предложения

London Interbank Offered Rate – Лондондағы 
банк аралық ұсыным мөлшерлемесі

ЛИФО “получен последним - выдан первым” “соңынан алынды – алдымен берілді”
ЛИФО (LIFO)   Last-in-fi rst-out – последным прибыл, обслужен 

первым
Last-in-fi rst-out - соңынан келді, алдымен 
қызмет көрсетілді

ЛИФО (LIFO)   Last-in-fi rst-out – прибыл последним, обслужен 
первым

Last-in-fi rst-out - соңынан келді, алдымен 
қызмет көрсетілді

ЛИФФЕ Лондонская международная биржа финансовых 
фьючерсов

Лондондағы халықаралық қаржы фьючерстері 
биржасы

ЛПР лицо, принимающее решения шешім қабылдаушы тұлға
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ЛТД (LTD)  лимитед, с ограниченной ответственностю лимитед, жауапкершілігі шектеулі
ЛЭП линия электропередач электр беру желiсi
МаБР Межамериканский банк развития Америкааралық даму банкi
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии Атом энергиясы жөніндегі халықаралық 

агенттік
МАГИ Многостороннее агентство по гарантированию 

инвестиций
Инвестицияларға кепілдік беру жөніндегі көп 
тарапты агенттік

МАГУ СНГ Межпарламентская ассамблея государств-участ-
ников СНГ

ТМД-ға қатысушы елдердiң парламентаралық 
ассамблеясы

МАИГ Международное агентство по инвестиционным 
гарантиям

Инвестициялық кепiлдiктер жөнiндегi 
халықаралық агенттiк

МАК Морская арбитражная комиссия Теңiз төрелiк комиссиясы
МАКОБ Международная ассоциация коммерческих бан-

ков 
Халықаралық коммерциялық банктер 
қауымдастығы

МАПСР Международная ассоциация предприятий с соб-
ственностью работников

Қызметкерлердің меншігі бар кəсіпорындардың 
халықаралық қауымдастығы

МАР Международная ассоциация развития Халықаралық даму қауымдастығы
МАРСС Межрегиональная ассоциация работников со-

циальной службы
əлеуметтiк қызмет қызметкерлерінің 
аймақаралық қауымдастығы

МАРСС Межрегиональная ассоциация работников со-
циальной службы

əлеуметтiк қызмет қызметкерлерінің 
аймақаралық қауымдастығы

МАСК Международная ассоциация по страхованию 
кредитов

Несиелердi сақтандыру жөнiндегі халықаралық 
қауымдастық

МАСН Международная ассоциация страхового надзора Халықаралық сақтандыру қадағалауы 
қауымдастығы

МБ малый бизнес шағын бизнес
МБ Международное бюро Халықаралық бюро
МБА межбиблиотечный абонемент кітапхана аралық абонемент
МБК межбанковский кредит банкаралық несие
МБП малоценные и быстроизнашивающиеся пред-

меты
арзан бағалы жəне тез тозғыш заттар

МБР Межамериканский банк развития Америкааралық даму банкi
МБРР Международный банк реконструкции и разви-

тия
Халықаралық жаңғыру жəне даму банкi

МБТ Международное бюро труда Халықаралық еңбек бюросы 
МБЭС Международный банк экономического сотруд-

ничества
Халықаралық экономикалық ынтымақтастық 
банкi

МВБ Межбанковская валютная биржа Банкаралық валюта биржасы
МВД Министерство внутренних дел Iшкi iстер министрлiгi
МВК Межгосударственный валютный комитет Мемлекетаралық валюта комитеті 
МВР Международный валютный рынок Халықаралық валюта нарығы
МВФ Международный валютный фонд Халықаралық валюта қоры
МГБ Межгосударственный банк Мемлекетаралық банк
МГЭО межгосударственные экономические организа-

ции
мемлекетаралық экономикалық ұйымдар

МДП международные дорожные перевозки халықаралық жол тасымалы
МДС международное депозитное свидетельство халықаралық депозиттiк куəлiк
МЕА Международное энергетическое агентство Халықаралық энергетика агенттiгi
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Межгоссовет межгосударственный совет мемлекетаралық кеңес
МЕКОМ Международная компенсационная биржа Халықаралық өтемдiк биржа
МЕРКОСУР Соглашение о свободной торговле Ерікті сауда туралы келісім
МЖВС Соглашение о прямом международном смешан-

ном железнодорожно-водном сообщении
Тiкелей халықаралық аралас темiржол-су 
қатынасы туралы келiсiм

МЗП минимальная заработная плата ең төмен жалақы
МИБ Международный инвестиционный банк Халықаралық инвестициялық банк
МИБ Международный индустриальный банк Халықаралық индустриялық банк
мини-ЭВМ Миниэлектронная вычислительная машина  ықшам электронды есептеу машинасы
Минфин Министерство финансов Қаржы министрлігі
МИСК Международный институт сберегательных касс Жинақ кассаларының халықаралық ұйымы, 

Халықаралық жинақ кассалары ұйымы
МКА Международный кооперативный альянс Халықаралық кооперативтiк альянс
МКАП Международный комитет по аудиторской прак-

тике
Аудиторлық іс-тəжірибе жөніндегі 
халықаралық комитет 

МКАС Международный коммерческий арбитражный 
суд

Халықаралық коммерциялық төрелік сот

МКБ Международный кооперативный банк Халықаралық кооперативтiк банк
МКК Межгосударственная коммерческая комиссия Мемлекетаралық коммерциялық комиссия
МКК Международный Красный Крест Халықаралық Қызыл Крест
МККК Международный комитет Красного Креста Халықаралық Қызыл Крест комитетi
МККО Международная коммерческая корреспонден-

ция с ответом
Жауап қайтарылатын халықаралық 
коммерциялық корреспонденция

МККО Международная коммерческая корреспонден-
ция с ответом

Жауап қайтарылатын халықаралық 
коммерциялық корреспонденция

МККР Международный консультативный комитет по 
радиосвязи

Радиобайланыс бойынша халықаралық кеңес 
беру комитеті

МКО микрокредитная организация кішігірім несиелендіру ұйымы
МКПП Международный конгресс промышленников и 

предпринимателей
Өнеркəсіпшілер мен кəсіпкерлердің 
халықаралық конгресі

МКСОИ Международный комитет по стандартам оценки 
имущества

Мүлікті бағалау стандарттары жөніндегі 
халықаралық комитет

ММК Международный морской комитет Халықаралық теңiз комитетi
ММО Международная морская организация Халықаралық теңіз ұйымы
ММПО международное место почтового обмена пошта айырбасының халықаралық орны
МНК многонациональная компания көп ұлтты компания
МНК многонациональные корпорации көп ұлтты корпорациялар
МНПО международные научно- производственные объ-

единения
халықаралық ғылыми-өндiрiстiк бiрлестiктер

МО ЗГР места обмена за границей шетелдегі айырбастау орындары
МО/ТО maіl order/telefhone order - заказ по почте или по 

телефону
поштамен немесе телофонмен берілетін тап-
сырыс 

МОБ межотраслевой баланс салааралық теңгерім
МОКС Международная организация космической связи Халықаралық ғарыштық байланыс ұйымы
МОМ Международная организация по миграциям Көші-қон жөніндегі халықаралық ұйым
МОП младший обслуживающий персонал қызмет көрсетуші кіші қызметкерлер
МОРПТТ Международное объединение работников почт, 

телеграфа и телефона
Пошта, телеграф жəне телефон 
қызметкерлерінің халықаралық бірлестігі
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МОС Международная организация по стандартиза-
ции

Халықаралық стандарттау жөнiндегi ұйым

МОСС Международная организация спутниковой связи Халықаралық спутниктік байланыс ұйымы
МОТ Международная организация труда Халықаралық еңбек ұйымы
МП малое предприятие шағын кəсiпорын 
МП малое предприятие шағын кəсiпорын 
МПК Международная почтовая корпорация Халықаралық пошта корпорациясы
МПО международные почтовые отправления халықаралық пошта жөнелтiмдерi
МПП Мировая производственная программа əлемдiк өндiрiстiк бағдарлама
МПРК Международная программа развития коммуни-

каций
Коммуникацияларды дамытудың халықаралық 
бағдарламасы

МПС Международная палата судоходства Халықаралық кеме қатынасы палатасы
МПТ международный пассажирский тариф халықарлық жолаушылар тарифі
МРОТ минимальный размер оплаты труда еңбекақының ең аз мөлшері
МРП месячный расчетный показатель айлық есептiк көрсеткiш
МРТ международное разделение труда халықаралық еңбек бөлінісі
МРТ минимальное резервные требования ең төмен сақтық қор талаптары
МРТ мирохозяйственное разделение труда əлемдік шаруашылық еңбек бөлінісі
МС Межпарламентский союз Парламентаралық одақ
МСА Международная социологическая ассоциация Халықаралық əлеуметтану қауымдастығы
МСА Международный стандарт аудита Халықаралық аудит стандарты
МСАТ Международный союз автомобильного транс-

порта
Халықаралық автомобиль көлігі одағы

МСБ малый и средний бизнес шағын жəне орта бизнес 
МСБ машинно-счетное бюро машиналық-есеп бюросы
МСБУ Международные стандарты бухгалтерского 

учета
Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары

МСЖД Международный союз железных дорог Халықаралық теміржолдар одағы
МСО Международные стандарты оценки Халықаралық бағалау стандарттары
МСОК международная стандартная отраслевая класси-

фикация
халықаралық стандарттық салалық жіктелім

МСП малое и среднее предпринимательство шағын жəне орта кəсіпкерлік
МСПД межбанковская система переводов денег банкаралық ақша аудару жүйесі
МСС машинно-счетная станция машиналық-есеп стансысы
МСТА Международный совет по торговому арбитражу Сауда төрелiгi жөнiндегi халықаралық кеңес
МСТК Международная стандартная торговая класси-

фикация
Халықаралық стандарттық сауда жіктелімі

МСФО Международные стандарты финансовой отчет-
ности

Қаржы есеп-қисабының халықаралық стан-
дарттары, Халықаралық қаржы есеп-қисабы 
стандарттары халықаралық стандарттары

МСХК Международная стандартная хозяйственная 
классификация видов экономической деятель-
ности

Экономикалық қызмет түрлерінің халықаралық 
стандарттық шаруашылық жіктелімі

МСЭ Международный союз экономистов Халықаралық экономистер одағы
МСЭ Международный союз электросвязи Халықаралық электрлік байланыс одағы
МСЭК медико-социальная экспертная комиссия медициналық-əлеуметтiк сараптама комис-

сиясы
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МСЭ-Э Сектор стандартизации электросвязи МСЭ Халықаралық электрлік байланыс одағының 
электрлік байланысты стандарттау секторы 

МТП Международная торговая палата Халықаралық сауда палатасы
МТС Международное торговое соглашение Халықаралық сауда келiсiмi
МТС материально-техническое снабжение материалдық-техникалық жабдықтау
МТТ международный железнодорожный транзитный 

тариф
халықаралық темiржол транзиттiк тарифi

МТЦ Международный торговый центр Халықаралық сауда орталығы
МУП Международная ускоренная почта Халықаралық жеделдетілген пошта
МФ Министерство финансов  Қаржы министрлігі 
МФАЛП Международная федерация ассоциаций линей-

ных пилотов
Желілік ұшқыштар қауымдастықтарының 
халықаралық федерациясы

МФБ Международная федерация бухгалтеров Халықаралық бухгалтерлер федерациясы
МФД Международная федерация по вопросам доку-

ментации
Халықаралық құжаттама мəселелерi 
жөнiндегi федерация

МФК Международная финансовая корпорация Халықаралық қаржы корпорациясы
МФК Международный финансовый контроль Халықаралық қаржы бақылауы
МФО межфилиальный оборот филиаларалық айналым
МФПП Международная федерация периодической пе-

чати 
Халықаралық мерзімді баспасөз федерациясы 

МФР межфилиальные расчеты филиаларалық есептесу
МФСР Международная федерация социальных работ-

ников
Əлеуметтiк қызметкерлердiң халықаралық фе-
дерациясы

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного 
развития 

Халықаралық ауыл шаруашылығын дамыту 
қоры

МХО Международная хозяйственная организация Халықаралық шаруашылық ұйымы
МЭА Международная экономическая ассоциация Халықаралық экономикалық қауымдастық
МЭА Международное энергетическое агентство Халықаралық энергетика агенттiгi
МЭБ Международная электронная биржа Халықаралық электрондық биржа
МЭК Межгосударственный экономический комитет Мемлекетаралық экономикалық комитет
МЭО международные экономические организации халықаралық экономикалық ұйымдар
МЭО международные экономические отношения халықаралық экономикалық қатынастар
н/ нет данных деректер жоқ
НА нематериальные активы бейматериалдық активтер
НАПК Национальная ассоциация платежных карт Ұлттық төлем карталары қауымдастығы
НАСДАК Национальная ассоциация торговцев ценными 

бумагами
Бағалы қағаздармен сауда жасаушылардың 
ұлттық қауымдастығы

НАТО Организация североатлантического договора Солтүстiк Атлантика шарты ұйымы
НАУФОР Национальная ассоциация участников фондово-

го рынка
Қор нарығына қатысушылардың ұлттық 
қауымдастығы

НАФТА Североамериканское ассоциация свободной 
торговли

Солтүстік Америка Ерікті сауда  
қауымдастығы

НБ Национальный банк Ұлттық банк
НБС Национальный банковский совет Ұлттық банк кеңесі
НВА Национальная валютная ассоциация Ұлттық валюта қауымдастығы
НГС номенклатура гармонизированной системы жарасымды жүйе номенклатурасы
НГЭП Нормативная группа электронной передачи Электрондық хабар таратудың нормативтік 

тобы
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НД национальный доход ұлттық табыс
НДС налог на добавленную стоимость қосылған құн салығы
НДЦ Национальный депозитарный центр Ұлттық депозитарлық орталық 
НИВЦ научно-исследовательский вычислительный 

центр
ғылыми-зерттеу есептеу орталығы

НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы

ғылыми-зерттеу жəне тəжiрибелiк-
құрастырым жұмыстары

НИР научно-исследовательские работы ғылыми-зерттеу жұмыстары
НИС национальные информационные системы ұлттық ақпарат жүйелерi
НИС неоиндустриальные страны, новые индустри-

альные страны
неоиндустириялық елдер, жаңа индустриялық 
елдер

НК Налоговый кодекс Салық кодексi
НК национальная компания ұлттық компания
НКО небанковская кредитная организация бейбанкілік несие ұйымы
НКО некоммерческая организация бейкоммерциялық ұйым
НМС научно-методологический совет ғылыми-əдiснамалық кеңес
НМЭП новый международный экономический порядок жаңа халықаралық экономикалық тəртiп
ННК национальная нефтегазовая компания ұлттық мұнай-газ компаниясы
ННПФ негосударственный накопительный пенсионный 

фонд
беймемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры

НОТ научная организация труда еңбектi ғылыми ұйымдастыру
НПА нормативные правовые акты құқықтық нормативтік актілер
НПК научно-промышленный комплекс ғылыми-өнеркəсiптiк кешен
НПО научно-производственное объединение ғылыми-өндiрiстiк бiрлестiк
НПС накопительная пенсионная система жинақтаушы зейнетақы жүйесі
НПС научно-промышленный союз ғылыми-өнеркəсiптiк одақ
НПФ накопительный пенсионный фонд жинақтаушы зейнетақы қоры
НПЦ национальный процессинговый центр ұлттық процессингілік орталық
НР национальный режим ұлттық режим
НРС наименее развитые страны азырақ дамыған елдер
НСК национальная страховая компания ұлттық сақтандыру компаниясы
НСКУК Национальный Совет по корпоративному 

управлению Казахстана
Қазақстанның корпоративтік басқару 
жөніндегі Ұлттық Кеңесі

НСП налог на сверхприбыль үстеме пайдаға салынатын салық‚ үстеме пай-
да салығы

НСП налог с продаж сатудан алынатын салық, сату салығы
НСТС номенклатура Совета таможенного сотрудниче-

ства
Кедендiк ынтымақтастық кеңесiнiң номенкла-
турасы

НСТС номенклатура Совета таможенного сотрудниче-
ства

Кедендiк ынтымақтастық кеңесiнiң номенкла-
турасы

НСФ налоговая счет-фактура салық шот-фактурасы
НСЭР Национальный совет экономического развития Ұлттық экономикалық даму кеңесі
НТИ научно-техническая информация ғылыми-техникалық ақпарат
НТК научно-техническая кооперация ғылыми-техникалық кооперация
НТО научно-техническое общество ғылыми-техникалық қоғам
НТП нарушение таможенных правил кеден ережелерiнiң бұзылуы
НТП научно-техническая программа ғылыми-техникалық бағдарлама
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НТП научно-технический прогресс ғылыми-техникалық прогресс
НТП научно-технический проект ғылыми-техникалық жоба
НТР научно-техническая работа ғылыми-техникалық жұмыс
НТР научно-техническая революция ғылыми-техникалық революция
НТТ научно-техническое творчество ғылыми-техникалық шығармашылық
НЦБ негосударственная ценная бумага беймемлекеттік бағалы қағаз
НЦНИ Национальный центр научных исследований Ұлттық ғылми зерттеулер орталығы
НЭС научно-экспертный совет ғылыми-сараптама кеңесi
ОАГ Организация американских государств Америка мемлекеттерi ұйымы
ОАЕ Организация африканского единства Африка бірлік ұйымы
ОАО открытое акционерное общество ашық акционерлiк қоғам
ОАО открытое акционерное общество ашық акционерлiк қоғам
ОАПЕК Организация арабских стран экспортеров нефти Мұнайды сыртқа шығарушы араб елдерiнiң 

ұйымы
ОБСЕ Организация по безопасности стран Европы Еуропа елдерінің қауіпсіздігі жөніндегі ұйым
ОВ отравляющее вещество уландырғыш заттар
ОВИР Отдел виз и регистраций иностранных граждан Шетелге шығуға рұқсат беру жəне шетел аза-

маттарын тiркеу бөлiмi
ОВР отдел взаимных расчетов өзара есеп айырысу бөлiмi
ОГНЗ облигации государственных нерыночных за-

ймов
мемлекеттік бейнарықтық қарыз облигация-
лары

ОГСЗ облигации государственного сберегательного 
займа

мемлекеттiк жинақ ақша қарызының облига-
циялары

ОГЦА Организация государств Центральной Америки Орталық Америка мемлекеттері ұйымы
ОДО общество с дополнительной ответственностью қосымша жауапкершiлiктi қоғам
ОДП ограниченная деловая практика шектеулi iскерлiк практика
ОЕЭС Организация европейского экономического со-

трудничества
Еуропа экономикалық ынтымақтастық ұйымы 

ОИГ Объединенная инспекционная группа Біріккен инспекциялық топ
ОИС объекты интеллектуальной собственности зияткерлік меншiк объектiлерi
ОК отдел кадров кадр бөлiмi
ОКБ опытно-конструкторское бюро тəжiрибелiк-құрастырымдық бюро
ОКВ ограниченно конвертируемая валюта шектеулі айырбасталымды валюта, айырба-

сталуы шектеулі валюта
ОКР опытно-конструкторские разработки тəжірибелік-құрастырымдық əзірленімдер
ОКР опытно-конструкторские работы тəжірибелік-құрастырымдық жұмыстар
ОКС отдел капитального строительства күрделi құрылыс бөлiмi
ОКЦ операционно-кассовые центры операциялық-кассалық орталықтар
ОКЭД Общий классификатор видов экономической 

деятельоности
Экономкалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуіші

ОМС обязательное медицинское страхование міндетті медициналық сақтандыру
ОНЗТ общественно необходимые затраты труда қоғамдық қажетті еңбек шығыны
ОНПФ общественный накопительный пенсионный 

фонд
қоғамдық жинақтаушы зейнетақы қоры

ОНТИ отдел научно-технической информации ғылыми-техникалық ақпарат бөлiмi
ООИУПА организация, осуществляющая инвестиционное 

управлание пенсионными активами
зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқарушы ұйым
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ООН Организация Объединенных Наций Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ)
ООО общество с ограниченной ответственностью жауапкершiлiгi шектеулi қоғам
ООС охрана окружающей среды қоршаған ортаны қорғау
ОПВ обязательный пенсионный взнос міндетті зейнетақы жарнасы
ОПГВ (ОПВ) общий парк грузовых вагонов жүк вагондарының жалпы паркi
ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти Мұнайды сыртқа шығарушы елдер ұйымы
ОПЕРУ операционное управление операциялық басқару, оралымды басқару
ОПИ опытно-промышленные испытания тəжірибелік-өнеркəсіптік сынақтар
ОПП отделение перевозки почты поштаның тасымал бөлімшесі
ОПР официальная помощь развитию дамуға ресми көмек
ОПС отделение почтовой связи пошта байланысы бөлімшесі 
ОПФ основной производственный фонд негізгі өндірістік қор
ОРАС Общий рынок арабских стран Араб елдерiнiң ортақ нарығы
ОРЦБ Организованный рынок ценных бумаг Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы
ОС основные средства негiзгi құрал-жабдық
ОСВОД Общество спасения на водах Суда құтқару қоғамы
ОСЖД Организация сотрудничества железных дорог Теміржолдар ынтымақтастық ұйымы
ОСО отдел социального обеспечения əлеуметтiк қамсыздандыру бөлiмi
ОТЗ отдел труда и заработной платы еңбек жəне жалақы бөлiмi
ОТК отдел технического контроля техникалық бақылау бөлiмi
ОУП общие условия поставок жеткiзiлiмнiң жалпы шарттары
ОФ общественный фонд қоғамдық қор
ОФБУ Общие фонды банковского управления Банк басқармасының ортақ қорлары
ОФР официальное финансирование развития дамуды ресми қаржыландыру
ОФСТ общий фонд сырьевых товаров шикiзат тауарларының ортақ қоры
ОЦД Организация Центрального договора Орталық шарт ұйымы
ОЭД обмен электронными данными электрондық деректер алмасу
ОЭЗ особая экономическая зона ерекше экономикалық аймақ
ОЭС Организация экономического сотрудничества Экономикалық ынтымақтастық ұйымы
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и 

развития
Экономикалық ынтымақтастық жəне даму 
ұйымы

ОЮЛ объединение юридических лиц заңды тұлғалар бірлестігі
п/о почтовое отделение пошта бөлiмшесi
п/п почтовый перевод пошта аударымы
п/т почтово-телеграфный пошта-телеграфтық
п/я почтовый ящик пошта жəшiгi
ПА пенсионный актив зейнетақы активі
ПАКП Постоянная арабская комиссия по почте Пошта жөніндегі тұрақты араб комиссиясы
ПАРТАД Профессиональная ассоциация регистраторов, 

трансфер-агентов и депозитариев
Тіркеушілердің, трансфер-агент-тердің жəне 
депозитарийлердің кəсіпқойлық қауымдастығы

ПАУФОР Профессиональная ассоциация участников фон-
дового рынка

Қор нарығы қатысушыларының кəсiптiк 
қауымдастығы

ПБ платежный баланс төлем теңгерімі
ПБОЮЛ предприниматель без образования юридическо-

го лица
заңды тұлға құрмаған кəсіпкер

ПБТ почтово-багажная таможня пошта-жолжүк кедені
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ПГИ программа государственных инвестиций мемлекеттік инвестициялар бағдарламасы
ПДАПФС Программа деятельности по активизации почто-

вых финансовых служб
Поштаның қаржы қызметтерін жандандыру 
жөніндегі қызмет бағдарламасы

ПДК предельно допустимое количество шекті ұйғарынды мөлшер, мүмкін шектегі 
мөлшер

ПДК предельно допустимое концентрация шекті ұйғарынды концентрация, мүмкін 
шектегі концентрация

ПДС предельно допустимый сброс шекті ұйғарынды қашыртқы, мүмкін шектегі 
қашыртқы

ПЕРТ метод оценки и пересмотра планов жоспарларды бағалау мен қайта қарау əдiсi
ПЗГС подразделение по защите государственных се-

кретов 
мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі 
бөлімше 

ПИБОР Парижская межбанковская ставка предложения Париждегі банк аралық ұсыным мөлшерлемесі
ПИИ прямые иностранные инвестиции тікелей шетелдік инвестиция
ПИК приватизационный инвестиционный купон инвестициялық жекешелендіру купоны
ПИН персональный идентификационный номер дербес сəйкестендіру нөмірі
ПИС паспорт импортной сделки шетелдiк мəмiле төлқұжаты
ПИФ паевой инвестиционный фонд жарнапұлдық инвестициялық  қор, үлеспұлдық 

инвестициялық қор
ПК персональный компьютер дербес компьютер
ПМЖ постоянное место жительство тұрақты тұрғылықты мекен, тұрақты 

тұрғылықты жер
ПМС программа международных сопоставлений 

ООН
БҰҰ-ның халықаралық салғастырулар 
бағдарламасы 

ПМУ программирование модуля для управления басқару модулiн бағдарламалау
ПН подоходный налог табыс салығы
ПО производственное объединение өндiрiстiк бiрлестiк
ПООНМКН Программа Организаций Объединенных Наций 

по международному контролю за наркотиками
Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткіні 
халықаралық бақылау жөніндегі бағдарламасы

ПостЕвропа Ассоциация европейских почтовых операторов 
государственного сектора

Мемлекеттік сектордың еуропалық пошта 
операторлары қауымдастығы

ПП промышленная политика өнеркəсіптік саясат
ППБ планирование - програмирование - бюджети-

ровние
жоспарлау - бағдармалау - бюджедтеу

ППИ подписка на периодические печатные издания мерзімді баспасөз басылымдарына жазылыс
ППС Панафриканский почтовый союз Панафрикалық пошта одағы
ППС паритет покупательной способности сатып алу қабiлетiнiң тепе-теңдiгi
ППС Панафриканский почтовый союз Панафрикалық пошта одағы
ППС паритет покупательной способности сатып алу қабiлетiнiң тепе-теңдiгi
промбанк промышленный банк өнеркəсіптік банк
промкоопера-
ция 

промыслевая кооперация кəсiпшiлiк кооперациясы

промфинплан промышленно-финансовый план өнеркəсіп-қаржы жоспары
ПРООН Программа Организаций Объединенных Наций 

по развитию
Біріккен Ұлттар Ұйымының даму жөніндегі 
бағдарламасы

Профориента-
ция

профессиональная ориентация кəсіпке бағдарлану, кəсіптік бағдарлау

ПРС промышленно развитые страны өнеркəсібі дамыған елдер
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ПС паспорт сделки мəмiле төлқұжаты
ПСАИП Почтовый союз Америки, Испании и Португа-

лии
Америка, Испания, Португалияның пошта 
одағы

ПСАТО Почтовый союз стран Азии и Тихого океана Азия мен Тынық мұқит елдерінің пошта одағы
ПСБ Почтовый союз балтийских стран Балтық елдерінің пошта одағы
ПСБ промстройбанк өнеркəсiптiк-құрылыс банкi
ПСД покупательная способность доллара доллардың сатып алуға жарамдылығы
ПСИ паспорт иностранной сделки импорттық мəміле төлқұжаты
ПСН предельная способность к накоплениям қорлануға шекті қабілеттілік
ПСП предельная способность к потреблению тұтынуға шекті қабілеттілік
ПССС Почтовый союз Северных стран Солтүстік елдердің пошта одағы
ПСЮЗА Почтовый союз стран Южной и Западной Азии Оңтүстік жəне Батыс Азия елдерінің пошта 

одағы
ПТЛ передвижные таможенные лаборатории жылжымалы кеден зертханалары
ПТО почтово-телеграфное отделение пошта-телеграф бөлімшесі
ПТП Промышленно-торговая палата Өнеркəсiптiк-сауда палатасы
ПТУ почтово-телеграфное управление пошта-телеграф басқармасы
ПФ Пенсионный фонд Зейнетақы қоры
ПЭО планово-экономический отдел жоспарлау-экономикалық бөлімі
р/с расчетный счет есеп айырысу шоты
РГ рабочая группа жұмыс тобы
РГП республиканское государственное предприятие республикалық мемлекеттік кəсіпорын
РК Республика Казахстан Қазақстан Республикасы
РК резерв катастроф апаттар сақтық қоры
РК Республика Казахстан Қазақстан Республикасы
РК резерв катастроф апаттар сақтық қоры
РКО расчетно-кассовый отдел кассалық-есептесу бөлімі
РКУ резерв колебаний убыточности залалдылықтың ауытқуы сақтық қоры
РКЦ расчетно-кассовый центр кассалық-есептесу орталығы
РКЦ расчетно-корреспондентский центр корреспонденттік-есептесу орталығы
РКЦ расчетно-контрольный центр есептесу-бақылау орталығы
РНБ режим наибольшего благоприятствования барынша көп қолайлы жағдай жасау режимі
РНН регистрационный номер налогоплательщика салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi (СТТН)
РОА (ROA) retum jn assets - показатель рентатабельности 

активов
retum jn assets - активтің пайдалылық 
көрсеткіші

РОЕ (ROE) retum on equitu - показатель рентабельности 
капитала

капиталдың пайдалылық көрсеткіші

РОЕС (ROES) показатель доходности экономического капита-
ла

экономикалық капиталдың табыстылық 
көрсеткіші

РПО рекламные почтовые отправления жарнамалық почта жөнелтімдері 
РПС рабочий план счетов шоттардың жұмыс жоспары
РРТ Развитие региональной торговли Өңірлік сауданы дамыту
РС развивающиеся страны дамушы елдер
РСС региональное содружество в области связи байланыс саласындағы өңірлік 

ынтымақтастық
РСУ ремонтно-строительное управление жөндеу-құрылыс басқармасы
РТЛ Региональная таможенная лаборатория Аймақтық кеден зертханасы
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РТС ремонтно-техническая станция жөндеу-техникалық станция
РТУ Региональное таможенное управление Аймақтық кеден басқармасы
руб. рубль рубль
РФ Российская Федерация Ресей Федерациясы
РФЦА Региональный финансовый центр Алматы Алматы өңірлік қаржы орталығы
РЦБ рынок ценных бумаг бағалы қағаздар нарығы
РЭОК реальный эффективный обменный курс нақты тиімді айырбас бағамы
СAPP ПАКП Постоянная арабская комиссия по почте Пошта жөніндегі тұрақты араб комиссиясы 
САЗСТ Северо-американская зона свободной торговли Солтүстік Америка ерікті сауда аймағы
САПР система автоматизированного проектирования автоматтандырылған бағдарламалау жүйесi
САРМ система автоматизированного рабочего места автоматтандырылған жұмыс орны жүйесi
СБ сберегательный банк жинақ банкi
сберкасса сберегательная касса жинақ касса
сберкнижка сберегательная книжка жинақ кітапша
СБУ стандарты бухгалтерского учета бухгалтерлiк есеп стандарттары
СВИФТ Общество международных межбанковских фи-

нансовых телекоммуникаций
Халықаралық банкаралық қаржы телекоммуни-
кациялары қоғамы

СВИФТ Автоматизированная система межбанковских 
коммуникаций

Банк аралық автоматтандырылған коммуника-
циялар жүйесі

СГБМ Совет государств Балтийского моря Балтық теңiзi мемлекеттерiнiң кеңесi
СГД совокупный государственный доход мемлекеттiк жиынтық табыс
СДР специальные права заимствования арнаулы өзара қарыз құқықтары
СЕ Совет Европы Еуропа Кеңесi
сельхозбанк сельскохозяйственный банк ауылшаруашылық банкі
сельхозналог сельскохозяйственный налог ауылшаруашылық салығы
СЕПТ Европейская конференция почтовой и телефон-

но-телеграфной связи
Еуропа пошта жəне телефон-телеграф байла-
нысы конференциясы

СЕПТ Европейская конференция Администраций почт 
и электросвязи

Еуропалық пошта жəне байланыс 
əкімшіліктерінің конференциясы

СИ Международная система единиц Халықаралық бірлік жүйесі 
СИК социальный индивидуальный код əлеуметтік жеке код
СИКОПА Международный комитет по производственным 

кооперативам
Халықаралық өндірістік кооперативтер 
жөніндегі комитет

СИП провозная плата и страхования оплачены до 
пункта назначения

жүк апарылатын бекетке дейін тасымал 
ақысы мен сақтандыру төленді

СиП слияние и поглошение қосылу жəне жұтылу
СИФ включая комиссию посредника делдал комиссиясын қоса
СИФ включая курсовую разницу бағамдағы айырманы қоса
СИФ справочно-информационный фонд анықтамалық-ақпараттық қор 
СИФ (SIF) стоимость, страхование, фрахт құн, сақтандыру, тасымал
СК собственный капитал меншікті капитал
СК страховая компания сақтандыру компаниясы
СКВ свободно конвертируемая валюта еркiн айырбасталымды валюта
СКО Совет по классификации оценщиков Бағалаушыларды жіктеу жөніндегі кеңес
СКП система крупных платежей ірі төлемдер жүйесі
СКТБ специальное конструкторское технологическое 

бюро
арнаулы құрастырымдық технологиялық бюро
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СМГС Соглашение о прямом международном железно-
дорожном сообщении

Тiкелей халықаралық темiржол қатынасы ту-
ралы келiсiм

СМИ средства массовой информации бұқаралық ақпарат құралдары
СМО Совет по международным отношениям Халықаралық қатынастар жөніндегі  кеңес
СМО страховая медицинская организация медициналық сақтандыру ұйымы
СМП система материального производства материалдық өндiрiс жүйесi
СМСФО Совет по международным стандартам финансо-

вой отчетности
Қаржы есеп-қисабының халықаралық стан-
дарттары жөніндегі кеңес

СМТК стандартная международная торговая классифи-
кация

халықаралық стандарттық сауда жіктелімі

СМЯ Союз международных ярмарок Халықаралық жəрмеңкелер одағы
СНГ Содружество Независимых Государсв ТМД - Тəуелсiз Мемлекеттер Достастығы
СНиП строительные нормы и правила құрылыс нормалары мен ережелерi
СНП сельский населеный пункт ауылдық елді мекен
СНС система национальных счетов ұлттық шоттар жүйесi
СО страховое общество сақтандыру қоғамы
СОАТО классификатор местонахождения орналасқан жер жіктеуіші
СОБЕС социальное обеспечение əлеуметтiк қамсыздандыру
СОБС система обслуживания банковских счетов банк шоттарына қызмет көрсету жүйесі
СООГУ Классификатор наименования, принадлежности 

органа управления, группировке
Басқару органы атауының, топталымға 
тиесілілігінің жіктеуіші

СОП совокупный общественный продукт жиынтық қоғамдық өнiм 
СОФЭ система оптимального функционирования эко-

номики
экономиканың оңтайлы жұмыс істеу жүйесі

СП собрание постановлений қаулылар жинағы
СП совместное предприятие бiрлескен кəсiпорын
СП собрание постановлений қаулылар жинағы
СПД сброс предельно допустимый шектi ұйғарынды лықсыма, шекті ұйғарынды 

қашыртқы
спецодежда специальная одежда арнаулы киім
спецставка специальная ставка арнаулы мөлшерлеме
СПЗ Специальное право заимствования Арнаулы өзара қарыз құқығы
СПИД синдром приобретенного иммунного дефицита жұқтырылған иммундық тапшылық синдромы
СПС система производственного самоуправления өндірістік өзін-өзі басқару жүйесі
СПС Соглашение по партнерству и сотрудничеству Əріптестік пен ынтымақтастық жөніндегі 

келісім
СПУ сетовое планирование и управление тораптық жоспарлау мен басқару
СПЭ Совет почтовой эксплуатации Поштаны пайдалану кеңесі
СРО саморегулируемая организация өздiгiнен реттелетiн ұйым
СС Северный совет Солтүстiк кеңес
ССД Система страхования депозитов Депозиттерді сақтандыру жүйесі
ССЛ (SSL) Secure Socket Lauer – протокол защищенной 

связи (через Интернет)
Secure Socket Lauer – қорғалған байланыс хат-
тамасы (Интернет арқылы)

ССО Совет по стандартам оценки Бағалау стандарттары жөніндегі кеңес
СССИ система сканирования стратегической инфор-

мации
стратегиялық ақпаратты сканерлеу жүйесi

 СТАРТ 
(START)

автоматизированная система контроля за пра-
вильным осуществлением проводок по счетам

шоттар бойынша өткізбенің дұрыс жүргізілуін 
бақылаудың автоматтандырылған жүйесі
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СТО станция технического обслуживания Техникалық қызмет көрсету стансысы
стройфин-
план

строительнофинансовый план құрылыс-қаржы жоспары

СТС Совет по таможенному сотрудничеству Кеден ынтымақтастығы жөнiндегi кеңес
СУБД система управления базами данных деректер қорын басқару жүйесi
СФП специальное финансовое предприятие арнаулы қаржы кəсіпорны
СЧА стоимость чистых активов таза активтердiң құны
СЧПУ система численного программирования управ-

ления
басқаруды сандық бағдармалау жүйесi

СЭГ социальный экономический генотип əлеуметтік экономикалық генотип
СЭЗ свободная экономическая зона еркiн экономикалық аймақ
СЭЗ специальная экономическая зона арнаулы экономикалық аймақ
СЭЛТ система электронных лотовых торгов электронды топтамалық сауда-саттық 

жүйесі
СЭП Совет по экономической политике Экономикалық саясат жөніндегі кеңес
СЭС санитарно-эпидемиологическая станция санитарлық-эпидемиологиялық стансы
т/км Тонна-километр Тонна-километр
т/с текущий счет ағымдағы шот
тг тенге теңге
ТД торговый дом сауда үйi
ТД таможенная декларация кеден мағлұмдамасы
ТДО товарищество с дополнительной ответственно-

стью
қосымша жауапкершiлiктi серiктестiк

техминимум технический минимум техникалық минимум
технопарк технологический парк технопарк, технологиялық парк
техперсонал технический персонал техникалық қызметкерлер
техпромфин-
план

технический‚ промышленный и финансовый 
план

техникалық‚ өнеркəсiптiк жəне қаржы жоспа-
ры

ТИКА Турецкая администрация содействия и развития Түрік жəрдемдесу жəне дамыту əкімшілігі
ТИР тир карнет тир карнет 
ТК Таможенный кодекс Кеден кодексi
ТКК транспортно-коммуникационный комплекс көлік-коммуникациялық кешен
ТМЗ товарно-материальные запасы тауар-материалдық босалқы қорлар
ТМЦ товарно-материальные ценности тауар-материалдық құндылықтар
ТН товарная номенклатура тауар номенклатурасы
ТН ВЭД товарная номенклатура внешне-экономической 

деятельности
сыртқы экономикалық қызметтің тауар но-
менклатурасы

ТНБ транснациональный банк ұлтаралық банк
ТНК транснациональная компания ұлтаралық компания
ТНК транснациональная корпорация ұлтаралық корпорация
ТНМ транснациональная монополия ұлтаралық монополия
ТНО товарищество с неогранченной ответственно-

стью
жауапкершілігі шектеусіз серіктестік

ТНП товары национального потребления ұттық тұтыну тауарлары
ТНП товары народного потребления халық тұтынатын тауарлар, көпшілік қолды 

тауарлар
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ТНФПК транснациональная финансово- промышленная 
компания

ұлтаралық қаржы-өнеркəсіптік компания

ТОО товарищество с ограниченной ответственно-
стью

жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк

торгбанк торговый банк сауда банкі
торгпред торговый представитель сауда өкілі
торгпредство торговое представительство сауда өкілдігі
ТП технопарк технопарк
ТП технополис технополис
ТПК территориально-производственный комплекс аумақтық-өндірістік кешен
ТПК территориально-производственный комплекс аумақтық-өндірістік кешен
ТПО таможенный приходный ордер кедендiк кiрiс ордерi
ТПП Торгово-промышленная палата Сауда-өнеркəсiп палатасы
ТПП техническая подготовка производства өндiрiстi техникалық дайындау
ТРИПС Соглашение о торговых аспектах прав интел-

лектуальной собственности
Зияткерлік меншік құқықтарының сауда 
аспектілері туралы келісім

ТС Таможенный союз Кеден одағы
ТСВТ таможенная статистика внешней торговли сыртқы сауданың кедендiк статистикасы
ТСРС Техническое сотрудничество между развиваю-

щимися странами
Дамушы елдер арасындағы техникалық 
ынтымақтастық

ТУ технические условия техникалық шарттар
тут тонна условного топлива шартты отын тоннасы
ТЭБ топливно-энергетический баланс отын-энергетикалық теңгерім
ТЭК топливно-энергетический комплекс отын-энергетикалық кешен
ТЭО технико-экономическое обоснование техника-экономикалық негiздеме
ТЭП таможенные экспертные посты кедендiк сараптама бекеттерi
ТЭП технико-экономический показатель техника-экономикалық көрсеткiш
ТЭР топливно-энергетические ресурсы отын-энергетикалық ресурстар
ТЭСЦА Таможенный и экономический союз Централь-

ной Африки
Орталық Африканың кедендiк жəне 
экономикалық одағы

ТЭЦ Теплоэнергоцентраль Жылу-энергия орталығы
ТЭЦ Транспортно-экспедитерский центр Көлiк-экспедиторлық орталық
УВКБ Управление Верховного Комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по делам беженцев
 Біріккен Ұлттар Ұйымы Жоғарғы 
комиссарының босқындардың істері жөніндегі 
басқармасы

УД управленческая деятельность басқарушылық қызмет
УДК Универсальная десятичная классификация Əмбебап ондық топтастырым
УЕСОН утвержденные европейские стантарты оценки 

недвижимости
жылжымайтын мүлікті бағалаудың бекітілген 
еуропалық стандарттары

УИП управляющий инвестиционным фондом инвестициялық қорды басқарушы
УКС Управление капитального строительства Күрделi құрылыс басқармасы
УПРК Указ Президента Республики Казахстан‚ имею-

щий силу закона
Қазақстан Республикасы Президентiнiң заң 
күшi бар Жарлығы

УПС узел почтовой связи пошта байланысы торабы
УЧР управление человеческими ресурсами адами ресурстарды басқару 
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная ор-

ганизация ООН
БҰҰ-ның азық-түлiк жəне ауылшаруашылық 
ұйымы 
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ФАС FAS – free alongside ship – свободно вдоль борта 
судна

FAS – free alongside ship – кеме бортының бой-
ында босатылды

ФАСТИ Финансовая автоматизированная система транс-
порта информации

Қаржылық автоматтандырылған ақпарат 
тасымалы жүйесі

ФГИК Фонд гарантирования ипотечных кредитов Ипотекалық несиеге кепілдік беру қоры
ФГСБ Фонд гарантирования страховых выплат Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры
ФЕОРГА Европейский фонд ориентации и гарантирова-

ния сельского хозяйства
Еуропалық ауыл шаруашылығын бағдарлау 
жəне оған кепiлдiк беру қоры

ФИАТА Международная федерация экспедиторских ас-
социаций

Халықаралық экспедиторлық қауымдастықтар 
федерациясы

ФИДИК Международная федерация инженеров-консуль-
тантов

Халықаралық кеңесшi-инженерлер федерация-
сы

ФИО Свободен от расходов по погрузке и выгрузке Жүк тиеу мен түсiруге жұмсалатын 
шығыстан босатылды

ФИО фамилия, имя, отчество тегi, есiмi, əкесiнiң аты
ФИФО / 
ФАЙФО

ФИФО (анг. FІFO - fіrst-іn-fіrst-out – прибыл 
первым‚ обслужен первым)

 ФИФО (ағыл. FІFO - fіrst-іn-fіrst-out - алдымен 
келді‚ алдымен қызмет көрсетілді)

ФЛ физическое лицо жеке тұлға
ФОБ (FOB) free on board – свободен на борту бортта босатылды
ФОМС Фонды обязательного медицинского страхова-

ния
Міндетті медициналық сақтандыру қорлары

ФОР Фонд обязательных резервов Міндетті сақтық қор
ФОССТИС  “формирование спроса и стимулирование сбы-

та”
 “сұранысты қалыптастыру жəне өткізімді 
ынталандыру” 

ФПГ финансово-промышленная группа қаржы-өнеркəсiп тобы
ФУКС фонд улучшения качества службы қызмет сапасын жақсарту қоры 
ФХД финансово-хозяйственная деятельность қаржы-шаруашылық қызметi
х/б хлопчатобумажный мақта-мата
ЦАБ Центрально-азиатский банк Орталық Азия банкi
ЦАБЭИ Центрально-американский банк экономической 

интеграции
Орталық Америка экономикалық бiрiктiру 
банкi 

ЦАЛАК Центральная аттестационная лицензионная ау-
диторская комиссия

Орталық аттестаттау лицензиялық 
аудиторлық комиссиясы

ЦАОР Центрально-американский общий рынок Орталық Америка ортақ нарығы
ЦАР Центрально-азиатский регион Орталық Азия аймағы
ЦАФБ Центрально-азиатская фондовая биржа Орталық Азия қор биржасы
ЦАЭС Центрально-Азиатское Экономическое Сообще-

ство
Орталық Азия Экономикалық Қоғамдастығы

ЦБ ценные бумаги бағалы қағаздар
ЦБ центральный банк орталық банк
ЦВЕ Центральная и Восточная Европа Орталық жəне Шығыс Еуропа
ЦДУ Центральное диспетчерское управление объеди-

ненных энергетических систем
Бiрiккен энергетикалық жүйелердiң орталық 
диспетчерлiк басқармасы

ЦИК Центральная избирательная комиссия Орталық сайлау комиссиясы
ЦМТ Центр международной торговли Халықаралық сауда орталығы
ЦОБД центры-распредители информации на основе 

базы данных
ақпаратты деректер қоры негізінде бөлуші-
орталықтар

ЦОМП центры обработки международной почты халықаралық поштаны өңдеу орталықтары
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ЦпН Центр по недвижимости Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталық
ЦПТ Центр почтовых технологий Пошта технологияларының орталығы
ЦРН Центр по регистрации недвижимостии Жылжымайтын мүлікті тіркеу жөніндегі 

орталық
ЦРП Центр развития предпринимательства Кəсіпкерлікті дамыту орталығы 
ЦРСБ Центральное расчетно сальдировочное бюро Орталық есептесу- сальдолау бюросы
ЦСУ Центральное статистическое управление Орталық статистикалық басқарма
ЦТЛ центральная таможенная лаборатория орталық кеден зертханасы
ЧВП чистый внутренний продукт таза iшкi өнiм
ЧДД чистый дисконтированный доход таза дисконтталған табыс
ЧИП числовой интегральный преобразователь сандық интегралдық түрлендiргiш
ЧИПС электронная система межбанковских клиринго-

вых расчетов
банкаралық клирингiлiк есеп айырысудың элек-
тронды жүйесi

ЧИФ чековый инвестиционный фонд чектiк инвестициялық қор
ЧК Чрезвычайная комиссия Төтенше комиссия 
ЧНД чистый национальный доход таза ұлттық табыс
ЧНП чистый национальный продукт таза ұлттық өнiм
ЧЭС Черноморское экономическое сотрудничество Қара теңiз экономикалық ынтымақтастығы
ширпотреб товары широкого потребление көпшілік қолды тауарлар
ШКТ штриховое кодирование товаров тауарларды штрихпен кодтау
ШОС Шанхайская Организация Сотрудниества Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы
шт. штука дана
ЭБ экономическая безопасность экономикалық қауіпсіздік
ЭВМ электронная вычислительная машина электронды есептеу машинасы
ЭВРИКА Европейское агентство по координации науч-

ных исследований
Ғылыми зерттеулердi үйлестiру жөнiндегi 
Еуропа агенттiгi, Еуропаның ғылыми 
зерттеулердi үйлестiру жөнiндегi агенттiгi

ЭВС Экономический и валютный союз Экономикалық жəне валюталық одақ
ЭИБ экспортно-импортный банк экспорт-импорт банкi
Эйробанк Коммерческий банк для Северной Европы Солтүстiк Еуропаға арналған коммерциялық 

банк
ЭКА Экономическая комиссия ООН для Африки БҰҰ-ның Африкаға арналған экономикалық ко-

миссиясы
ЭКА Экономическая комиссия ООН для Африки БҰҰ-ның Африкаға арналған экономикалық ко-

миссиясы
ЭКЕ Экономическая комиссия ООН для Европы БҰҰ -ның Еуропаға арналған экономикалық ко-

миссиясы
ЭКЗА Экономическая комиссия для Западной Азии Батыс Азияға арналған экономикалық комиссия
ЭКЛАК Экономическая комиссия ООН для стран Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна
БҰҰ -ның Латын Америкасы мен Кариб 
айдынының елдерiне арналған экономикалық 
комиссиясы

Экоаудит экономический аудит экономикалық аудит
ЭКОСОС Экономический и социальный совет ООН БҰҰ-ның экономикалық жəне əлеуметтiк кеңесi
Эксимбанк Экспортно-импортный банк экспорт-импорт банкi
ЭКЮ европейская валютная единица (анг. euroepan 

currency unіt) 
еуропалық валюта бірлігі (ағыл. euroepan 
currency unіt)

ЭПД полноформатные электронные платежные до-
кументы

толық пішінді электрондық төлем 
құжаттары
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ЭПЗ экпортно-производственные зоны экспорттық-өндірістік аймақтар
ЭСЗАГ Экономическое сообщество западноафрикан-

ских государств
Батыс Африка мемлекеттерiнiң экономикалық 
ынтымақтастығы

ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия ООН 
для Азии и Тихого океана

БҰҰ-ның Азия мен Тынық мұхитына арналған 
экономикалық жəне əлеуметтiк комиссиясы

ЭСКЗА Экономическая и социальная комиссия ООН 
для Западной Азии

БҚҚ-ның Батыс Азияға арналған экономикалық 
жəне əлеуметтік комиссиясы

ЭСПРИТ Европейская стратегическая программа на-
учных исследований и разработок в области 
информатики

Еуропаның ақпараттану саласындағы 
стратегиялық ғылыми зерттеулер мен талда-
нымдар бағдарламасы

ЭССНГ Экономический союз содружества независимых 
государств

Тəуелсiз Мемлекеттер Достастығының 
экономикалық одағы

ЭЦП электронно-цифровая подпись электронды-сандық қолтаңба
ЮЛ юридическое лицо заңды тұлға
ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде БҰҰ-ның қоршаған орта жөніндегі 

бағдарламасы
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопро-

сам просвещения, нации и культуры
Ағарту, ұлт жəне мəдениет мəселелерi 
жөнiндегi Бiрiккен Ұлттар Ұйымы

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопро-
сам просвещения, науки и культуры

Ағарту, ғылым жəне мəдениет жөніндегі 
Біріккен Ұлттар Ұйымы

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию

Өнеркəсіпті дамыту жөніндегі Біріккен 
Ұлттар Ұйымы

ЮНИСЕ Союз конфедераций промышленников КЭС КЭС өнеркəсiпшiлерi конфедерациясының 
одағы

ЮНИСИСТ Межправительственная программа сотрудниче-
ства в области научной и технической инфор-
мации

Ғылыми жəне техникалық ақпарат 
саласындағы үкiметаралық ынтымақтастық 
бағдарламасы 

ЮНИСИСТ Межправительственная программа сотрудниче-
ства в области научной и технической инфор-
мации

Ғылыми жəне техникалық ақпарат 
саласындағы үкiметаралық ынтымақтастық 
бағдарламасы 

ЮНИТАР Учебный и научно-исследова-тельский инсти-
тут ООН

БҰҰ-ның оқу жəне ғылыми-зерттеу институ-
ты

ЮНКТАД ЮНКТАД (UNCTAD - Unіted Natіons 
Conference for Tradіng and Development - Конфе-
ренция ООН по торговле и развтию)

ЮНКТАД (UNCTAD - Unіted Natіons Conference 
for Tradіng and Development - БҰҰ-ның Сауда 
мен даму жөніндегі конференциясы)

ЮНСИТРАЛ ЮНСИТРАЛ (UNCІTRAL - Unіted Natіons 
Commіssіon on Іnternatіonal Trade Law - Комис-
сия ООН по праву международной торговли)

ЮНСИТРАЛ (UNCІTRAL Unіted Natіons 
Commіssіon on Іnternatіonal Trade Law -  БҰҰ-
ның Халықаралық сауда құқығы жөніндегі ко-
миссиясы)

ЮРКО Европейская составная валютная единица Еуропалық құрамдас валюта бірлігі
ЮСАИД Американское агентство по развитию Американың даму жөніндегі агенттігі 
ЮСП Единообразные обычаи и практика, касающие-

ся документарных аккредитивов
Құжаттамалық аккредитивтерге қатысты 
бiркелкi ғұрыптар мен практика
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